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Abstract
Syftet med uppsatsen har varit att upplysa om anhörigas upplevelser av att leva med en
person med missbruksproblematik. Det är en kvalitativ studie där åtta podcastavsnitt har
analyserats kring anhöriga till personer med missbruksproblematik. Studien har undersökt
vad anhöriga har fått för psykosociala konsekvenser till följd av missbruket och vilka typer av
hanteringsstrategier de använt sig av för att hantera sin livssituation. Uppsatsen har haft en
abduktiv ansats där ett socialkonstruktivistiskt perspektiv varit uppsatsens ontologiska
utgångspunkt. Podcastavsnitten har analyserats utifrån en tematiskt analysmetod där
identifiering och bearbetning av olika mönster har genomförts. Uppsatsens hypotes är att
känslan av skam som följd av stigma i många fall kan leda till att anhöriga lider i det tysta.
Utifrån hypotesen har stigma, skam och coping som teoretiska begrepp tillämpats. Resultat av
studien visar att en hanteringsstrategi som kan utläsas hos både barn och föräldrar är att dölja
sin närståendes missbruksproblematik. Detta grundar sig i att undvika känslor av skam och
skydda sig själv samt sin familj från omgivningens fördomar. Vidare visar resultatet att barn
till föräldrar med missbruksproblematik har högre risk att utveckla mer destruktiva beteenden
i jämförelse med föräldrar till barn med missbruksproblematik. Föräldrarna har istället ett
behov av att aktivt jobba på att förbättra sin egen hälsa, både psykiskt och fysiskt. Det är även
tydligt att de anhöriga fått insikt om vikten av att dela med sig av sina erfarenheter. Detta i
syfte att själva hantera sitt förflutna, sprida kunskap, dämpa skammen och fördomarna kring
personer med missbruksproblematik samt deras anhöriga.
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1 Inledning

Alkohol- och narkotikamissbruk är en av vår tids största folkhälsoproblem som inte bara
berör den person som konsumerar utan även dennes anhöriga. I Sverige berörs
uppskattningsvis fyra till fem personer direkt eller indirekt av en annan persons missbruk
(Motion 2007/08:So503). Vidare ger missbruk näst intill alltid en negativ påverkan på
personer i dennes närhet, såsom familjen och vänner (1177, 2019). En person med
substansmissbruk har kommit till en gräns där denne inte längre kan hantera eller kontrollera
sitt beroende. Det vill säga att personen mister kontrollen över sitt liv genom att istället låta
alkoholen eller drogerna styra (1177, 2019). När en talar om missbruk generellt är det oftast
den missbrukande personen i fråga som står i fokus och sällan dennes anhöriga (Richert et al.,
2017).

Det framkommer i en rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningen
(CAN) att under 2017 påverkades 14 % av befolkningen negativt av någon i närheten som
konsumerar alkohol. Detta motsvara ungefär 1,1 miljon personer av Sveriges befolkning
(Sundin et al., 2018, s. 40). Samma rapport visar att narkotikaanvändningen har ökat i
befolkningen från 2013 till 2017. Detta har resulterat i att andelen personer som påverkats
negativt av någon i sin närhet som använder narkotika har ökat. Denna grupp utgör 3,6 % av
befolkningen vilket motsvarar 280 000 personer. På vilka sätt dessa personer påverkas
negativt kartläggs inte i undersökningen (Sundin et al., 2018, s. 43-44). Det framkommer
även i en av statens offentliga utredningar från 2011 om missbruksutredningens
slutbetänkande att Sverige ligger efter när det gäller forskning och ny kunskap inom
missbruksområdet i jämförelse med andra länder (SOU:2011:35). I och med att samhället är i
ständig utveckling där nya värderingar och normer växer fram är missbruksområdet, liksom
många andra områden, i stort behov av ny kunskap och forskning.

Missbruk är därtill ett område som har en påtaglig förbindelse med socialt arbete. Det
praktiska arbetet som utförs inom socialt arbete görs för att lösa olika sociala problem på
grupp- och individnivå där missbruk utgör en del (NE, u.å.). Missbruk kan ge omfattande
sociala problem för såväl anhöriga som vänner, samhället och personen som missbrukar.
Forskning har bland annat påvisat att alkohol- och drogberoende kan vara ärftligt vilket
innebär att barn till en förälder med missbruksproblematik löper en större risk att själva få
problem (1177, 2019). Förutom detta är barn och ungdomar som är närstående till en person
med missbruksproblematik en grupp som påverkas i stor omfattning. Denna grupp har en
tendens att ta på sig skulden för missbruket, ta på sig uppgiften att bota missbruket samt ta på
sig för stort ansvar för tidigt i livet (1177, 2019). Det kan bland annat röra sig om att ta ansvar
för såväl syskon som matlagning och hushållssysslor (Alexandersson & Näsman, 2017), men
även genom att försöka dölja missbruksproblematiken (Silvén Hagström & Forinder, 2019).

Orford et al. (2005, s. 2) skriver hur professionellas beskrivningar och konceptualiseringar av
anhörigas upplevelser med en närstående person med missbruksproblematik kan ge en
förståelse för hur gruppen anhöriga har marginaliserats. Vidare skriver Orford et al. (2005, s.
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28, 109-110) hur familjemedlemmar till personer med missbruksproblematik är rädda för att
känna skam och att bli kritiserade av omgivningen. Detta kan leda till att de väljer att dölja
den missbruksproblematik som existerar inom familjen. Även McCann och Lubman (2018)
skriver om anhörigas upplevelser av skam. De menar att anhöriga känner skam som följd av
självstigma och stigma från omgivningen som missbruket är förknippat med. Således utgör
stigmat även en barriär för anhöriga att söka hjälp. Känslor av skam är ett tema som
återkommer i den tidigare forskningen om anhörigas upplevelser av att ha en närstående som
missbrukar. Vi vill av den anledningen undersöka de anhörigas upplevelser av att ha en nära
relation till en person med missbruksproblematik. Vår hypotes är att känslan av skam som
följd av stigma i många fall kan leda till att anhöriga lider i det tysta.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att upplysa om anhörigas upplevelser av att leva med en person
med missbruksproblematik. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats:

● Vilka psykosociala konsekvenser uppger anhöriga att dem får av att leva med en
närstående person med missbruksproblematik?

● Vilka strategier använder de anhöriga för att hantera sin livssituation?

1.2 Begreppsförklaringar

Anhörigperspektiv
Anhörigperspektiv handlar om att uppmärksamma omgivningen hos en person med
missbruksproblematik, alltså personer som är viktiga för honom eller henne och att således
betrakta deras behov samt upplevelser av missbruket (Socialstyrelsen, 2016). Definitionen av
anhörig enligt socialstyrelsens termbank är personer inom familjen eller bland de närmaste
släktingarna (Socialstyrelsen, 2004).Vi har valt att inte avgränsa oss till en viss typ av
anhörigrelation i vår undersökning. Fokus i analysen kommer vara på konsekvenserna för de
anhörigas livssituation och mående av att leva ihop med en person med
missbruksproblematik samt de strategier de utvecklar för att hantera sin livssituation.

Psykosocial
Enligt Egidius (u.å.) används begreppet psykosocial vid tal om samspelet mellan människors
sociala omvärld och deras sätt att reagera på den. Utifrån ett evolutionspsykologiskt
perspektiv menar Egidius (u.å.) att människors värderingar, normer och synsätt formas
genom samspelet med andra människor. Individens personliga utveckling och psykiska hälsa
är därför starkt beroende av sociala faktorer som familjeförhållanden, arbetsmiljö, sociala
nätverk och samhället i sin helhet. Således finns det svårigheter i att skilja psykiskt och
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socialt åt eftersom vi lever psykosocialt (Egidius, u.å.). Människor som i sin tur lever eller
har levt med en person med missbruksproblematik måste beaktas utifrån alla dessa faktorer.

Missbruk
Missbruk är ett omfattande begrepp som bland annat innefattar alkohol-, narkotika-, spel- och
sexmissbruk. Nationalencyklopedin (NE, u.å) definierar missbruk som “okontrollerad eller
överdriven användning av något”. Vad som avser missbruk i denna studie är en okontrollerad
eller överdriven användning av alkohol- och/eller narkotika.

Podcast
Podcast kan redogöras som en typ av internet-radioprogram där en själv kan välja när och
vart man vill lyssna. Det är ett växande forum som kan användas i utbildningssyfte och som
grundar sig på flexibilitet och tillgänglighet. Detta genom att tillåta olika intressenter tala om
sina egna intressen genom podden. (Lundström & Lundström, 2021).

1.3 Disposition

Uppsatsen är indelad i följande kapitel; Tidigare forskning, Teoretiska perspektiv,
Forskningsmetod, Analys och Diskussion. Nedan följer uppsatsens andra kapitel bestående
av tidigare forskning. Detta kapitel inleds med en beskrivning av den sökprocess som ägde
rum vid fynden av de material som tematiseras och redogörs i kapitlet om tidigare forskning.
Därefter följer bakgrunden som består av fyra teman, drogutveckling, synen på anhöriga,
skadliga effekter och organisatoriskt stöd för anhöriga. Kapitlet avslutas med en reflektion av
kunskapsläget. Kapitel tre består av teoretiska perspektiv där det socialkonstruktionistiska
perspektivet presenteras som uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Därefter redogörs för de
teoretiska begreppen skam, stigma och coping. I kapitel fyra presenteras studiens
forskningsmetod, ontologiska och epistemologiska antaganden. I avsnittet framkommer
metod för datainsamling där podcast är den data som undersökningen utgår från. Därefter
följer beskrivning av datan och urvalsprocessen. I avsnittet finns även en redogörelse för
studiens analysmetod som är tematisk analys. Avslutningsvis redogörs studiens tillförlitlighet
och trovärdighet samt forskningsetiska överväganden. Kapitel fem består av analysen som är
uppdelad i tre huvudteman bestående av underrubriker. Det socialkonstruktionistiska
perspektivet med stöd av begreppen skam, stigma och coping används för att analysera och få
en djupare förståelse för materialet. Kapitel sex är det avslutande kapitlet som består av en
summering av analysen och undersökningens resultat. I avsnittet framkommer även metod-
och teoridiskussion, studien i ljuset av tidigare forskning samt implikationer för det sociala
arbetets forskning och praktik.
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2 Tidigare forskning

För att skapa en god kunskapsgrund är fokus i kapitlet om litteraturöversikt att finna
forskningsstudier om anhörigperspektiv i relation till personer med missbruksproblematik
och dess konsekvenser. Inledningsvis beskrivs sökprocessen där en redogörelse för hur vi gått
tillväga för att hitta det empiriska materialet presenteras. För att tydliggöra och strukturera
upp läsningen har materialet delats in i fyra olika teman; drogutveckling, synen på anhöriga,
skadliga effekter och organisatoriskt stöd för anhöriga.

2.1 Sökprocess

För att finna relevant forskning har vi genom avancerade sökningar via Uppsala universitets
biblioteksdatabas och social services abstracts tillämpat sökorden: addiction, family
members, affects, health, substance use, consequences, missbruk, konsekvenser, anhörig. Som
hjälpmedel i sökningen har vi använt oss av booleska operatorer som AND, OR och NOT för
att utesluta eller kombinera ord. Utifrån de artiklar som vi kan använda oss av har vi även
undersökt deras använda referenser. På så vis kunde vi finna ytterligare relevant material att
använda i vår studie. En sådan relevant referens är SOU:n från 2011 om
missbruksutredningens slutbetänkande där det framkom att Sverige ligger efter i forskning
och ny kunskap kring ämnet. Således understryker vi våra resonemang och argument kring
varför vi vill studera det valda ämnet. Mot denna bakgrund är de flesta studier vi funnit
utländska, mestadels från England och Australien. I och med detta har vi möjlighet att tillföra
ytterligare kunskap och belysa problematiken samt dess påföljder i en svensk kontext.
Användningen av relevanta referenser från olika studier var en mycket gynnsam metod då en
stor del av materialet vi samlat in inom området gjordes på det sättet. Genom denna metod
har det dessutom blivit tydligt vilka referenser som är återkommande och har bidragit till en
förståelse av vilka personer som har betydelse inom området. Vi har även undersökt andra
rapporters nyckelord vilket inspirerat till ytterligare vinklar på hur vi kan se på vårt område
och söka oss vidare. Dessutom har det tillfört utrymme för oss att reflektera och konkretisera
kring de olika sökorden.

2.2 Bakgrund

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring Sveriges drogutveckling i form av
förändringar i svensk lagstiftning men också hur alkohol- och narkotikakonsumtionen sett ut.
Vidare presenteras kunskapsläget kring synen på anhöriga till personer med
missbruksproblematik, hur anhöriga hanterar missbruksproblematiken och hur dem kan
påverkas av att leva ihop med en person med missbruksproblematik samt det organisatoriska
stödet för anhöriga.
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2.2.1 Drogutveckling

I en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN, 2019) om
drogutvecklingen i Sverige från år 2019 framgår det att narkotikaanvändningen i Sverige har
ökat under 2000-talet i jämförelse med tidigare år. Det var först under andra halvan av
1960-talet som etableringen av, vad vi uppfattar som narkotikaproblemet, uppstod i Sverige.
Sedan dess har en systematisk utveckling skett kring problematiken. Narkotikastrafflagen
(NSL 1968:64) är vidare den lag som kontrollerar narkotika. All hantering och användning av
narkotika som inte är medicinsk är straffbar (CAN, 2019, s. 9). I §8 Narkotikastrafflagen
definieras narkotika som “läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande
egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor
med sådana egenskaper eller effekter” (NSL 1968:64). Med narkotika avses dessutom de
substanser som klassats internationellt och av regeringen (NSL, 1968). I Läkemedelsverkets
föreskrifter om förteckningar över narkotika listas de substanser som är narkotikaklassade (se
LVFS, www.lakemedelsverket.se). De fem vanligaste substansgrupperna i Sverige är
cannabis, amfetamin, narkotikaklassade läkemedel, heroin och kokain (CAN, 2019, s. 11-12).

Det är viktigt att understryka och ta hänsyn till alla förändringar som skett, både
definitionsmässigt och inom lagstiftningen angående narkotikaproblemet. I ytterligare en
rapport från CAN om Drogutvecklingen i Sverige från 2014, presenteras viktiga händelser
och beslut från 1923 till 2014 om alkohol- och droganvändandet för att få en förståelse för
hur utvecklingen kring området sett ut. År 1923 infördes Sveriges första enhetliga
särlagstiftning på narkotikaområdet som reglerade in- och utförsel, försäljning och
tillverkning av bland annat morfin, opium, heroin samt kokain. Påföljden var vid tidpunkten
böter men straffet kom att bli mer strikt år 1933 då fängelse infördes i straffskalan (CAN,
2014, s. 65). År 1958 skedde en ytterligare straffskärpning då polisen fick möjlighet att
använda tvångsmedel i form av husrannsakan och kroppsvisitation. Som tidigare nämnt
etablerades narkotikaproblematiken i Sverige under andra halvan av 1960-talet för att sedan
stabiliseras under början av 1970-talet. En anledning till det kan vara att narkotikastrafflagen
infördes år 1968 och en person kunde nu åtalas av att innehaft en ringa mängd narkotika för
eget bruk (CAN, 2014, s. 65). Senare under 1970-talet introducerades heroinet på marknaden
varpå injektionsrelaterad hepatitsmitta och dödsfall ökade. Ännu en viktig lagstiftning skedde
år 1982 när två lagar som reglerar tvångsvård av personer med missbruksproblematik inom
ramen för socialtjänsten trädde i kraft; Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (CAN, 2014, s. 23).

Under 1990-talet var den genomsnittliga årliga ökningstakten av narkotikabruk som högst då
26 000 personer skattades ha tungt missbruk i jämförelse med 1979 då siffran låg på 15 000.
Vad som avser tungt missbruk i studien är personer som under de senaste 12 månaderna
injicerat narkotika eller använt narkotika dagligen/så gott som dagligen de senaste fyra
veckorna (CAN, 2019, s. 27). Vidare konstateras att tillgängligheten och utbudet av narkotika
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har ökat och därigenom görs även bedömningen att det främst är droger som cannabis, kokain
och narkotikaklassade läkemedel som blivit vanligare de senaste 10 åren (CAN, 2019, s. 13).
Det framförs bland annat att både polis och tull under 2000-talet tagit betydligt större
mängder i beslag än tidigare. I och med denna ökning av narkotikaanvändandet infördes år
2008 en särskilda samordningsfunktion i regeringskansliet (ANDT-sekretariatet) med
anledning att samordna alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken. År 2011 tar
regeringen ett ytterligare beslut om en ny strategi för ANDT-insatser där huvudmålet var att
sträva efter ett narkotikafritt samhälle (CAN, 2014, s. 65).

När det kommer till alkoholkonsumtion har ökningen i antal systembolagsbutiker och
serveringstillstånd ökat tillgängligheten till alkoholen. År 2014 beräknades 5,9 procent,
motsvarande 285 000 män och 161 000 kvinnor av Sveriges befolkning vara beroende av
eller missbruka alkohol. Vidare beskrivs det att nästan 15 procent av Sveriges befolkning
påverkas negativt av att en närstående dricker för mycket (CAN, 2014, s. 21). Däremot visar
CANs rapport från 2019 att alkoholkonsumtionen i befolkningen har minskat sedan
2000-talet. Resultat pekar på att ungdomars alkoholkonsumtion är historiskt sett väldigt låg,
men att personer som är 65 år eller äldre istället konsumerar mer än tidigare år (CAN, 2019,
s. 4).

Trots att undersökningen visar på en ökad narkotikaanvändning i Sverige under 2000-talet,
har Sverige i jämförelse med andra länder som exempelvis USA en förhållandevis låg
konsumtionsnivå (CAN, 2019, s. 6). Sammanställningar utifrån Europeiska centrumet för
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA, 2019) visar att Sverige jämfört med
andra EU-länder intar ett mellanläge när det kommer till användandet av narkotika de senaste
12 månaderna bland unga vuxna (17-34 år). Bejerot och Glans (2021) skriver att en
legalisering av cannabis har förespråkats sedan 1960-talet. Sedan 2012 har en mer drogliberal
politik ägt rum runt om i världen, där ett flertal länder legaliserat cannabis i medicinskt syfte.
Kanada, Uruguay och elva delstater i USA har legaliserat cannabis vilket kan ske på olika
nivåer (Bejerot & Glans, 2021). Många länder i Europa som bland annat Portugal, Spanien,
Estland, Italien och Nederländerna har avkriminaliserat cannabis. En avkriminalisering
innebär vanligtvis att användning och innehav av eget bruk är tillåtet (Bejerot & Glans,
2021). Lagstiftningen i ett land kan ses som en representation av den statliga synen på
cannabisbruk vilket även kan återspegla hur befolkningen i ett land ser på det. Att
cannabisbruk i ett land inte är straffbart kan innebära att synen på bruket blir mer accepterat
än om det vore kriminellt. Vad som anses vara en överkonsumtion i ett land behöver inte vara
det i ett annat. Denna aspekt är även viktigt att poängtera när man jämför nationell kontra
internationell forskning. Oavsett om vår tidigare forskning behandlar anhörigas psykosociala
konsekvenser, hanteringsstrategier eller drogkonsumtion, blir all forskning inte applicerbar på
alla länder. Det blir relevant att studera anhörigas upplevelser av att ha en närstående med
missbruksproblematik i en svensk kontext, där exempelvis cannabisbruk är straffbart. Detta
då anhörigas upplevelser av skam och stigma kan skilja sig från anhörigas upplevelser i
länder med andra lagar och normer.
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2.2.2 Synen på anhöriga

Många studier har fokuserat på vad de negativa effekterna av ett alkohol- och
narkotikamissbruk har på den person som själv missbrukar, vilket har medfört att de negativa
effekterna som missbruket har på anhöriga är eftersatt. En familjemedlems missbruk kan
orsaka långvarig och hög stress hos övriga familjemedlemmar och kan ge negativa effekter
på atmosfären inom familjen. (Horváth, Z., Orford, J., Velleman, R., & Urbán, R. 2020).
Även Vederhus, Kristensen och Timko (2019, s. 2161) skriver att missbruk är en stor
hälsorisk för familjer och att det är ett område som är underforskat. Det framgår utifrån
tidigare internationell forskning att det finns ett behov av att studera på vilka sätt anhöriga
påverkas av att ha närstående som missbrukar alkohol- och/eller narkotika. Sett till den
nationella forskningen så framkommer det i missbruksutredningens slutbetänkande (SOU
2011:35) att även den svenska forskningen är eftersatt i produktion av ny kunskap inom
missbruksområdet i jämförelse med andra länder som exempelvis Australien. I SOU:n
betonas behovet av att förstärka forskningen inom missbruksområdet både nationellt och
internationellt i och med att missbruk och beroende är ett stort samt ökande
folkhälsoproblem.

Den professionella synen på anhöriga som drabbas av en närståendes missbruk har i modern
historia ofta framställts genom ett mer eller mindre patologiskt synsätt där just begreppet
medberoende fått stor spridning. Medberoende har likställts med en sjukdom eller en diagnos
som är likvärdig andra beroendediagnoser och har kritiserats av forskningen för att lägga
skulden för missbruket på de anhöriga (Peled & Sacks, 2008). De anhöriga har ofta även
framställts som stereotyper där fruar till missbrukande män har konstrueras som
medberoende och kontrollerande, föräldrar till barn som missbrukar har beskrivits som
otillräckliga i sitt föräldraskap och män till fruar med missbruk har framställts som
osympatiska och frånvarande (Orford, Copello, Velleman & Templeton., 2010).

I en artikel skriven av Karin Trulsson och Ulla-Carin Hedin (2004) jämförs två kvalitativa
studier som undersökte vardagen hos kvinnor med missbruksproblematik och det sociala stöd
som fanns för dem i deras nära relationer. I artikeln framkommer det att kvinnorna var i ett
stort behov av “stabilitetsfaktorer” och att många kände sig mycket ensamma då dem saknade
viktiga former av socialt stöd. Vidare framkommer det att under perioden som kvinnorna med
missbruksproblematik ville ta sig ur missbruket spelade ursprungsfamiljen, alltså anhöriga, en
central och viktig roll. Stabila relationer som innefattar tillit, kärlek och ömsesidigt stöd var
de faktorer som kvinnorna hade mest utbyte av. Även McCann och Lubman (2018) beskriver
i sin studie vikten av anhörigas stöd rörande personer med missbruksproblematik och den
positiva inverkan stödet har på förloppet samt utfallet av missbruket. De menar att
huvudansvaret oftast ligger på de anhöriga när det kommer till att förespråka och stödja deras
närstående samt att handskas med familjesammanbrott och den närståendes beteenden. Att
bidra med stöd under sådana omständigheter är krävande och svårt samt får betydande
effekter på deras fysiska, känslomässiga och ekonomiska välbefinnande. Att anhöriga till
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personer med missbruksproblematik själva får hjälp och stöd är viktigt för att de ska orka
behålla en stödjande roll gentemot sin närstående med missbruksproblematik. Syftet med
McCann och Lubmans (2018) studie var att identifiera anhörigas upplevelser av hinder i
hjälpsökandet och vad som underlättar hjälpsökandet. Studien resulterade i fem faktorer som
utgör hinder och tre faktorer som möjliggör steget att söka hjälp. De hinder som utläses är att
stigma motverkar hjälpsökande, upplevda svårigheter i att hitta informella och formella
stödtjänster, tidigare negativa erfarenheter av att söka hjälp, upplevelser av hopplöshet samt
att deras stöd undervärderas av kliniker. De faktorer som möjliggjorde hjälpsökande var
tidigare goda erfarenheter av att söka hjälp, att bemästra isolering och skam för att kunna vara
öppen med andra betydelsefulla personer samt att härda ut i hjälpsökningsprocessen.

Mot denna bakgrund spelar anhöriga en central och viktig roll i stödjandet av personer med
missbruksproblematik samt att deras stöd har en god inverkan på missbrukets förlopp och
utfall. Detta går även i linje med de rekommendationer som Socialstyrelsen (2019a)
presenterar i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. En av
rekommendationerna är att stöd ska ges till anhöriga som vill motivera en närstående med
missbruks- eller beroendeproblematik till behandling. Detta eftersom att stödet från anhöriga
visar en positiv påverkan på personer i missbruk att söka hjälp. Att synliggöra anhörigas
upplevelser blir nödvändigt då de spelar en betydande roll för den närståendes tillfrisknande.
För att kunna stärka anhöriga till personer med missbruksproblematik och för att stärka deras
kapacitet samt vilja att stödja deras anhöriga krävs en förståelse för deras situation. Stödet
från samhället bör byggas på denna förståelse som inhämtas genom att synliggöra just
anhörigas upplevelser.

2.2.3 Skadliga effekter

I en kvantitativ undersökning gjord av Sundin et al. (2018) presenteras förekomsten av
konsekvenser och förändring när det kommer till alkohol och narkotikabruk i Sverige. I
undersökningen framkommer det att ungefär 1,1 miljon människor av Sveriges befolkning
(14%) påverkas negativt av att ha någon närstående som konsumerar alkohol. Vidare visar
undersökningen att mellan år 2013 till 2017 har narkotikaanvändningen ökat i befolkningen,
varav andelen personer som påverkas negativt i omgivningen ökat (Sundin et al., 2018, s. 44).

En stor del internationell forskning visar på hur anhöriga till personer med
missbruksproblematik kan påverkas och hur dem hanterar stöd och hjälp från omgivningen.
Orford et al. (2005) undersöker likheter och skillnader mellan tre länders (Australien,
England och Mexico) sätt att hantera stöd och hjälp men också hur konsekvenserna ser ut för
anhöriga. Resultatet visar att länderna liknar varandra och att konsekvenserna av att ha en
nära anhörig som missbrukar kan vara extrem oro, stress, hot och belastning. Vidare finns det
studier som visar att anhöriga till en person med missbruksproblematik som upplever dessa
stressorer har ett sämre hälsotillstånd och välbefinnande, vilket tillför att risken finns att även
de anhöriga diagnostiseras med substansbruk, ångest och depression (Vederhus et al. 2019, s.
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2161). Resultatet stöds likaså av Sundins (2021, s. 10) resultat som pekar på att de som har
någon i sitt liv som använder narkotika i en större utsträckning har en sämre psykisk och
fysisk hälsa i jämförelse med resterande befolkning. Även Barends, Ferris och Laslett (2014)
skriver om skadliga effekter för anhöriga till personer med missbruksproblematik i en
nationell telefonundersökning gjord i Australien. Syftet med undersökningen var att mäta och
beskriva de negativa effekterna som kan uppstå hos anhöriga till personer med
missbruksproblematik. Undersökningen utmynnade i tre mest förekommande skadliga
effekter; känslomässig skada eller försummelse, negativ påverkan på ett socialt tillfälle och
seriösa konflikter utan fysiskt våld.

I inledningen beskrivs anhöriga till personer med missbruksproblematik som en grupp med
många ansvarsområden. Bland annat understryks det alldeles för tidiga ansvaret en som
barn/ung kan ta på sig, t.ex i form av matlagning, syskon och andra hushållssysslor (1177,
2019). I en intervjuundersökning gjord på femton barn, vars föräldrar har haft
missbruksproblematik, framkommer det även där att barnen har en tendens att ta på sig
mycket ansvar och blir självständiga tidigt i livet (Alexandersson & Näsman, 2017, s.7). I
undersökningen framkommer det också att det är inte förrän efter missbruket har avtagit som
barnen i frågan kan börja bearbeta och reflektera hur allt har påverkat dem. Några vanliga
konsekvenser som barnen kunde utveckla var bland annat ätstörningar, depression, stort
bekräftelsebehov, otrygghet, konflikträdd och oro.

För att vidare synliggöra föräldrars perspektiv vars barn har missbruksproblematik
framkommer det i en studie genomförd av Richert et al. (2017) att föräldrar likaledes
upplever omfattande negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser omfattar bland annat deras
sociala liv, relationer och mentala hälsa som en följd av deras barns drogproblem. Richert et
al. (2017) presenterar vidare att ju allvarligare drogproblematik och livssituation barnet har,
desto mer påverkas föräldrarna negativt. Studien grundade sig på självrapporterade
frågeformulär som 687 föräldrar i Sverige responderade på. Många föräldrar uttryckte starka
känslor av sorg, maktlöshet, skuld och skam samt att deras barns drogproblem hade en stark
inverkan på familjens ekonomiska situation och arbetsförmåga. Mödrar upplevde generellt
mer negativa effekter än fäder. Många föräldrar upplevde att det var svårt att få adekvat hjälp
för sina barn och sig själva.

2.2.4 Organisatoriskt stöd för anhöriga

Att leva i en familj med missbruk kan leda till psykiska och fysiska påfrestningar samt ohälsa
hos familjemedlemmarna, vilket innebär att stöd och hjälp för anhöriga att hantera relationen
till den som missbrukar även blir nödvändigt (Socialstyrelsen, 2019a). Det framkommer i en
rapport från CAN (2021) att personer som har någon i sin närhet som konsumerar narkotika i
större utsträckning rapporterar ohälsa. Socialstyrelsen (2019a) rekommenderar att erbjuda
socialt stöd till vuxna anhöriga som står nära en person med missbruk eller beroende. Vidare
finns rekommendationer om åtgärder för anhöriga som vill motivera personer med missbruk
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eller beroende till behandling. Detta eftersom det har visat sig att stöd från anhöriga har en
positiv påverkan på personer i missbruk att söka hjälp. Anhörigstöd till barn ingår inte i dessa
riktlinjer däremot har Socialstyrelsen ett annat uppdrag med syfte att stärka stödet till barn i
familjer med missbruk.

Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden erbjuda stöd för att
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som
stödjer en närstående som har funktionshinder. Denna bestämmelse innefattar även anhöriga
till personer med missbruks- och beroendeproblematik. I riktlinjerna ingår två olika
stödåtgärder för vuxna anhöriga, dessa är Al- eller Nar-anon-inspirerade stödprogram och
coping skills training. Al- och Nar-anon- inspirerande program har prioriterats något mer då
det vetenskapliga stödet är starkare (Socialstyrelsen, 2019a). Metoderna innehåller interaktiva
föreläsningar om beroende och om olika strategier anhöriga tar till för att hantera krav och
påfrestningar. Åtgärderna har visat sig ha bra effekter på anhörigas sociala och känslomässiga
funktion, däremot förutsätter insatser till anhöriga att de själva har uttryckt en önskan om
stöd. Då anhöriga vill motivera närstående till behandling bör socialtjänsten och hälso-och
sjukvården erbjuda stödprogrammet Community reinforcement approach and family training
(CRAFT). CRAFT är en manualbaserad metod med KBT-orienterade terapeutiska strategier.
Programmet syftar bland annat till att ge anhöriga färdigheter för att uppmuntra drogfrihet, att
motivera till behandling, träning i kommunikationsfärdigheter samt att lära sig hantera
hotfulla och våldsamma situationer. Denna åtgärd har god effekt på andelen personer som
påbörjar behandling mot beroende eller missbruk av alkohol och narkotika samt på anhörigas
känslomässiga och sociala funktion.

Enligt Socialstyrelsen (2019a) är det svårt att göra bedömningar av rekommendationerna
rörande socialt stöd till anhöriga. Detta beror på att innebörden av socialt stöd till anhöriga
skiljer sig mellan olika verksamheter som erbjuder åtgärden. Vidare anses det däremot vara
sannolikt att rekommendationerna innebär en höjning av ambitionsnivån och att de
manualbaserade stödprogrammen kräver utbildnings- och handledningsinsatser
(Socialstyrelsen, 2019a).

Vidare beskriver Orford et al. (2010) en stress-coping modell vilken tar fasta vid just
hanteringen och sociala stödet för anhöriga till personer med missbruksproblematik.
Modellen är populär inom psykologin och har kunnat appliceras på ett omfattande brett
spektra när det kommer till olika svårigheter och motgångar för anhöriga. Orford et al. (2010)
beskriver hur modellen synliggör de affektladdade familjemedlemmarna som kapabla till att
själva lösa sin livssituation. Genom att gå emot den stereotypa bilden av en anhörig som en
hjälplös medberoende, argumenterar Orford et al. (2010) för att modellen ska utgå från
empowerment där individen istället tar kontrollen över sitt eget liv. Modellen kan påverka
den anhöriges framtid genom att denne inte ska känna sig hjälplös utan istället ha en effektiv
problemlösningsförmåga. Även Orford et al. (2005, s. 200) skriver om tre olika typer av
strategier för att hantera problematiken med att ha en nära anhörig som missbrukar. Första är
att stå ut med problematiken, andra är att stå upp för problematiken och tredje är att
distansera sig från problematiken. Sedan nämner dem även att socialt stöd i form av familj,
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vänner och medarbetare också är en positiv källa till hantering. Tidigare forskning kring
hanteringsmetoder (copingstrategier) är av relevans för oss i och med uppsatsen syfte och
frågeställningar.

2.3 Reflektioner över kunskapsläget

Som kan avläsas av kapitlets första del är majoriteten av vår tidigare forskning internationell.
Det vill säga att vi ser en viss typ av kunskapslucka när det kommer till nationell forskning
inom vårt valda ämne i Sverige. Viktigt att belysa är att den forskning vi hittat är relevant och
att samtliga undersökningar understryker vikten av en fortsatt kunskapsutveckling kring
ämnet. Vi är därtill väl medvetna om att större delen av materialet från tidigare forskning inte
är relaterat till Sveriges befolkning. Utifrån vår tidigare forskning kan vi även konstatera att
det finns en brist på forskning när det kommer till att analysera podcasts som metod. Vi har
hittat ett antal examensarbeten som har använt sig av metoden, dessvärre har vi inte funnit
tidigare forskning inom missbruksområdet med metoden.

Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är den skillnad som finns mellan länder och
kulturer när det kommer till synen på alkohol- och narkotikabruk. Exempelvis har ett 30-tal
länder legaliserat cannabis i medicinsk syfte vilket kan ha en påverkan på vad som anses falla
under kategorin missbruk och inte. Ett exempel på länder som har avkriminaliserat cannabis
är Portugal, Spanien, Estland, Italien och Nederländerna. En avkriminalisering och
legalisering kan ha en påverkan på synen av narkotikabruk.

Mot denna bakgrund blir det desto större argument för oss att synliggöra denna typ av
problematik inom fortsatt svensk forskning. Däremot har vi genom CAN (2017) fått en
överblick och kartläggning av problematiken i Sverige och har därefter utgått från många
internationella studier. Genom kartläggningen framgår det att narkotikaanvändningen i
Sverige har ökat vilket innebär att fler personer har någon i sin närhet som använder
narkotika. Vidare resulterar det i att en högre andel personer upplever problem i samband den
ökade narkotikaanvändningen.

Då vi har valt att inte avgränsa oss till en viss typ av anhörigrelation, har vår tidigare
forskning inkluderat anhörigperspektiv i allmänhet. Flertalet studier behandlar både
konsekvenser av att leva med en person med missbruksproblematik och strategier för
hantering av problemet, ändock framkommer det i flera studier att området är underbeforskat.
På grund av detta anser vi att det finns belägg för oss att vidare undersöka dessa faktorer och
förhoppningsvis addera ytterligare kunskap och förståelse inom området. Förutom detta är
den tidigare forskningen främst genomförd genom intervjuer vilket vi i vår studie väljer att
frångå då vi valt att undersöka problemet genom att analysera podcasts istället.
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3 Teoretiska perspektiv

I kapitlet redogörs för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och teoretiska begrepp som
stigma, skam och coping. Dessa har valts i syfte att möjliggöra förståelse för anhörigas
upplevelser. Då studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir begrepp som
stigma och skam applicerbara. Detta eftersom att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv
innebär att vi människor skapar oss kunskap och sanning genom sociala konstruktioner.
Begrepp som stigma och skam kan förstås genom att vi människor i mötet med andra
konstruerar normer och avvikelser. Coping som teoretiskt begrepp syftar till att skapa
förståelse för dem strategier anhöriga till personer med missbruksproblematik tillämpar för
att hantera sin livssituation. Nedan redogörs en mer djupgående beskrivning av perspektivet
och de teoretiska begreppen.

3.1 Socialkonstruktionism

Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 11-12) hänvisar till Burrs (1995) karakteristik av
socialkonstruktionismen och de premisser som binder ihop fältet. Den första premissen är att
den kunskap vi har om världen inte nödvändigtvis kan betraktas som en objektiv sanning. Det
är genom våra kategorier som verkligheten blir tillgänglig. Det vi tror oss veta är inte en
spegelbild av hur verkligheten egentligen ser ut utan endast en produkt av våra
kategoriseringar av den. Den andra premissen är att vår kunskap och syn på världen alltid är
kulturellt och historiskt präglad eftersom vi är historiska och kulturella varelser. Således blir
den uppfattning och representation vi människor gör av världen historiskt, kulturellt specifika
och kontingenta. Detta innebär att våra identiteter och världsbilder hade kunnat varit
annorlunda samt att de kan förändras över tid. Den tredje premissen är att kunskap skapas och
reproduceras genom sociala interaktioner. Vad som uppfattas som sant skapas i våra
vardagsliv och i det sociala utbytet mellan människor. Därmed kan vad som uppfattas som
sanning variera beroende på det historiska eller kulturella sammanhanget. Den fjärde och
sista premissen beskriver sambandet mellan kunskap och social handling. En social handling
kan te sig naturlig i en bestämd världsbild men uppfattas som avvikande i en annan. Olika
sociala världsbilder resulterar i olika sociala handlingar vilket innebär att den sociala
konstruktionen av handling och kunskap får påtagliga sociala konsekvenser (Winther
Jørgensen och Phillips 2000, s. 11-12).

3.2 Stigma

Begreppet stigma har sina rötter i grekiskan och betyder stämpel vilket åsyftade att märka
personers kroppar för att påvisa något nedsättande eller främmande hos personen. Dessa
märken var ett tecken för omgivningen att undvika eller utesluta personer från offentliga
platser. Slavar, pestsmittade eller brottslingar är några kategorier som fick sina kroppar
märkta för att påvisa deras avvikelse från det normala. Samhället har en förmåga att
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kategorisera personer och de attribut som ses som naturliga och normala hos medlemmarna
inom varje kategori. I mötet med andra fastställs dessa kategorier och det förväntas att andra
ska handla på ett visst sätt. Då människor inte följer gemensamma regler, lever upp till
sociala förväntningar eller besitter oönskade egenskaper riskerar de att stigmatiseras.
Goffman gör skillnad på virtuell social identitet och faktisk social identitet där det förra
innebär de kategorier som tilldelas människor utifrån andras dömande intryck. Medan de
attribut och kategorier som personer verkligen besitter är den faktiska sociala identiteten.
Diskrepansen mellan dessa identiteter, hur personer missbedöms och stämplas genom att
deras sociala status nedvärderas på grund av egenskaper som omgivningen ser ner på, är vad
som kallas för stigmatisering (Goffman 2011, s. 9ff). Stigmatisering är vidare något som
uppstår mellan relationer och är ett resultat av andras värderingar. Det är således inte något
som den stigmatiserade personen själv är upphov till (Engdahl och Larsson, 2011, s. 111).

Goffman redogör för tre olika typer av stigman, fysisk stigma, psykisk stigma samt
stam-betingat stigma. Fysiska stigman tillkännages som diverse kroppsliga missbildningar.
Psykiska stigman förklaras som fläckar på den personliga karaktären och kan hänvisas till
viljesvaghet, bristande hederlighet eller onaturliga lidelser som kan grundas i missbruk,
fängelsestraff, självmordsförsök, homosexualitet och psykisk sjukdom. Den tredje typen är
stam-betingat stigma som förs vidare från generation till generation och bygger på ras,
religion och nationalitet (Goffman, 2011, s. 12). Den fara som stigmatiseringen utgör är att
den riskerar att reducera individen och istället endast bli behandlad utifrån den
misskrediterande egenskapen (Goffman, 2011, s. 16). Stigma kan därmed sägas handla om en
skadad identitet och kan innebära att det finns en nära koppling mellan stigma och skam även
om stigma inte behöver leda till skam. Skammen kan dock finnas underliggande då personen
ständigt blir påmind av omgivningen hur skamligt det är att tillhöra en viss grupp eller besitta
en viss egenskap som i andras ögon ses som onormal. Goffmans bok Stigma från 1963 har
varit en inspirationskälla för studier om utsatta grupper, varav personer med
missbruksproblematik kan utgöras av en sådan stigmatiserad grupp (Meeuwisse och Swärd,
2013, s. 196).

Goffman (1963, s. 28-32) introducerade begreppet courtesy stigma (artigetsstigma) vilket
innebär att omgivningen förlorar respekt eller nedvärderar en individ på grund av att denne
har en koppling till en person som är stigmatiserad. Detta begrepp kan bidra med en
förståelse för hur personer som har en relation till en person som av samhället ses som
misskrediterad även de kan bli diskriminerade av omgivningen. Konsekvenserna som
courtesy stigma kan ha på familjer är upplevelser av skam och nedsmutsning (McCann &
Lubman, 2018).

Det framkommer av tidigare forskning att socialt stöd till anhöriga som har en närstående
med missbruksproblematik är viktigt för deras välbefinnande (Mcann & Lubman, 2018).
Således framkommer det även att stigma kan utgöra en barriär för anhöriga att söka socialt
stöd (McCann & Lubman, 2018). Då syftet med vår studie är att upplysa om anhörigas
upplevelser av att leva med en närstående med missbruksproblematik, kan stigma och
courtesy stigma vara begrepp som kan bidra med förståelse till varför anhöriga väljer att inte
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prata om problematiken och/eller söka hjälp. Begreppen är även relevanta för att förstå vilka
psykosociala konsekvenser anhöriga kan uppleva av att leva med en person med
missbruksproblematik.

3.3 Skam

Starrin (2012, s. 65ff) beskriver emotioner som självreflekterande känslor som fyller en
mycket viktig funktion för att visa på statusen i de sociala banden människor emellan. Vidare
beskriver han hur skam är en känsla som fungerar som en signal om våra sociala band är
hotade eller osäkra. Skam är känslor som uppkommer när man ser sig själv negativt genom
andras ögon. Dessa känslor kan variera i grader av exempelvis mild förlägenhet och att känna
sig obekväm till stark förnedring. Starrin (2012, s. 65ff) skriver vidare att skam kan vara
konstruktiv respektive destruktiv. Han menar att om skammen är konstruktiv reparerar den
sociala band. Är skammen däremot destruktiv skapar den söndringar i de sociala banden. Då
skammen har självet som utgångspunkt blir en vanlig konsekvens brist i individens självtillit.
Brist i individens självtillit kan bli synlig genom att personen som känner skam får ett
minskande självständigt handlande och minskad förmåga att ta egna initiativ. Inledningsvis
belyser vi att skam är ett återkommande tema i den tidigare forskningen och att det kan vara
en följd av stigmatisering. Genom att på så vis använda skam som ett teoretisk begrepp,
kommer det kunna hjälpa oss att få förståelse för både omfattningen av skammen men också
varför och på vilket sätt skam uppstår.

3.4 Coping

Coping är ett begrepp som haft stor betydelse för stressforskningen och används för olika
strategier att hantera krav och påfrestningar. Begreppet introducerades av R.S Lazarus som
påvisade att kroppsliga reaktioner orsakade av en psykisk påfrestande situation kan mildras
genom mentala strategier (NE, u.å). Synsättet varpå teorin grundar sig på är att människan
och dennes omgivning har ett dynamiskt förhållande där de ständigt påverkar varandra. Stress
ses som den relation mellan person och omgivning som hela tiden värderas av personen som
krävande eller som överstiger personens egen hanteringsförmåga och som uppfattas som ett
hot mot personens välbefinnande. Inom teorin identifieras två processer, kognitiv värdering
(cognitive appraisal) och hantering (coping). Den kognitiva värderingen handlar om att
personen värderar situationen som riskfylld eller inte för sig själv eller andra. Det finns två
typer av värdering, primär och sekundär. Den primära värderingen handlar om att identifiera
en faktisk risk här och nu medan den sekundära handlar om att värdera sätt att undkomma
den riskfyllda situationen. Coping syftar till att kognitivt och beteendemässigt försöka hantera
interna och externa krav som värderas av personen som utmanande eller överskridande av
dennes egna resurser. Det finns vidare två funktioner av coping, att hantera de problem som
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skapar stressen eller känsloreglering (Folkman, Lazarus, Rand, Gruen & DeLongis, 1986, s.
572).

Folkman et al. (1986) har utvecklat följande åtta copingskalor. Den första vid namn
Confrontive coping grundar sig i att en individ försöker få en person att ta ansvar och
genomgå en förändring, ibland genom ett aggressivt uttryck. Individen står upp för vad denne
tycker och tänker. Distancing tar istället fasta på att personen låtsas som att ingenting har hänt
och undviker att tänka på det. Genom self-control håller personen sina känslor för sig själv
och berättar inte för någon om sin situation. Seeking social support är motsatsen till den förra,
där söker personen kontakt med någon som kan göra någonting konkret åt problematiken. Det
kan även röra sig om att individen söker förståelse och sympati från en annan människa.
Accepting responsibility innebär att personen kritiserar och skuldbelägger sig själv samt
håller sig själv ansvarig för problemet. Därtill innebär escape/avoidance en önskan om att
situationen ska försvinna eller passera. Här är det också vanligt att individen använder
alkohol, droger, mat eller annat för att må bättre. Painful problem-solving handlar om
problemlösning och innebär att personen i fråga vet vad som behöver göras och anstränger
sig för att förbättra situationen genom planering. Slutligen innebär positive reappraisal att
personen genomgår en förändring på ett positivt sätt och växer som person samt finner ny
styrka (Folkman et al., 1986, s. 995).

Dessa copingskalor återkommer i en senare studie av (Folkman & Lazarus, 1988, s. 468) där
de skriver att Confronive coping och Painful problem-solving har främst problemfokuserade
funktioner. Distancing, Positive reappraisal, Accepting responsibility och Self-control kan
istället fungera som emotionsfokuserade funktioner. Den skala som är både
problemfokuserad och emotionsfokuserad är seeking social support. Vidare menar Folkman
och Lazarus (1988) att det inte är så enkelt som att dela upp copingskalorna som
emotionsfokuserade eller problemfokuserade då de är dynamiska. De menar att varje
handling eller tanke kan innefatta mer än en copingfunktion beroende på sammanhanget.
Forskningen visar att stressrelaterad ohälsa har en stark relation till anhöriga med närstående
som missbrukar varav begreppet coping även kommit att få en betydande roll inom
missbruksområdet. Detta teoretiska begrepp och de åtta copingskalorna kan synliggöra på
vilka sätt de anhöriga hanterar sin livssituation, vilket på så vis kan vara behjälplig att svara
på uppsatsens andra frågeställning.
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4 Forskningsmetod

I detta avsnitt presenteras val av forskningsmetod, uppsatsens ontologiska och
epistemologiska utgångspunkt, studiens urval, insamlingsmetod och analysmetod samt
reflektioner över studiens etiska överväganden, reliabilitet och validitet.

4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt

Uppsatsen är genomförd utifrån en kvalitativ metod vilket används för att få en djupare
förståelse för ett specifikt ämne (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 168f). Eftersom målet med
uppsatsen är att skapa ökad förståelse för psykosociala konsekvenser och eventuella strategier
som anhöriga till personer med missbruksproblematik tillämpar, blir en kvalitativ metod
användbar. Detta kan jämföras med exempelvis kvantitativ studie där man istället kan samla
en omfattande mängd data som dock inte ger lika djup förståelse kring ämnet. Den kvalitativa
forskningsmetoden är interpretativ till sin karaktär vilket betyder att den genomsyras av
tolkning och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 169).

Genom att vidare klargöra uppsatsens ontologiska och epistemologiska utgångspunkter kan
en djupare förståelse för valet av uppsatsens syfte och frågeställningar ges. Den ontologiska
utgångspunkten i studien är att människor lever i en värld där den sociala verkligheten är
subjektiv. Genom att interagera med aktörerna kan vi förstå deras värld och tankar.
Aktörernas uppfattningar och mening blir således avgörande för att förstå deras handlingar
(Aspers, 2011, s. 29). Därmed är den epistemologiska utgångspunkten i studien att människor
får kunskap genom interaktionen med andra människor. Det vill säga när vi analyserar de
anhörigas livsberättelser i poddarna, tolkar vi materialet och försöker skapa oss en förståelse
för hur ett liv med en närstående med missbruksproblematik kan se ut. Då vi vill undersöka
hur psykosociala konsekvenser och strategier för att hantera sin livssituation för en anhörig
som lever med en person med missbruksproblematik skildras i podcast, blir som tidigare
nämnt förståelseaspekten en viktig utgångspunkt. Förståelsen, menar vi, bygger på de sociala
relationer som de anhöriga berättar om i sina livshistorier och hur de skapar betydelse för
dem. Det blir därför aktuellt för oss att ha ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då vi tolkar
de anhörigas berättelser genom att förstå att dem är bundna till en social kontext. De anhöriga
konstruerar den verklighet som vi författare studerar, detta är något som vi måste ta hänsyn
till. När vi lyssnar på poddarna och analyserar de anhörigas berättelser är vi medkonstruktörer
av “verkligheten”. Ontologin är alltså inte oberoende av aktörerna som lever i den (Aspers,
2011, s. 31).

Vi som författare har under hela processen påverkat studien genom vår förförståelse kring
ämnet. Däremot har vi inte påverkat informanterna i mötet eftersom det inte är vi som ställer
frågor eller medverkar i podcasten. Vi som lyssnare är dock en faktor som kan påverka
informanterna då dem är väl medvetna om att det är öppet för allmänheten att lyssna på deras
berättelser. Vidare kan detta påverka berättelsernas utformning.
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4.2 Podcast

Vi har valt att analysera podcasts där anhöriga som har levt med minst en person med
missbruksproblematik får berätta sin livshistoria och hur det är att leva under de
omständigheterna. Podcast kan redogöras som en typ av internet-radioprogram där man själv
kan välja när och vart man vill lyssna. Podcast grundar sin framväxt på flexibilitet och
tillgänglighet för alla deltagare och sågs som ett alternativ till radioprogram. Ytterligare en
faktor som gjorde att podcasten utvecklades var att tillåta olika intressenter att utöva sina
egna intressen genom podden. Podcast är nu en medie som växer dels genom det stora
utbudet och dels genom antalet personer som lyssnar. Upplägget består oftast av två eller ett
flertal personer som vidare diskuterar varierande händelser eller ämnen. (Lundström &
Lundström, 2021).

4.3 Urval

Att använda podcast som insamlingsmetod har sina för- och nackdelar. Metoden är tämligen
flexibel och tidssparande för oss författare då den utgår från internet och sociala medier. Då
det inte är vi som intervjuat informanterna har vi heller inte påverkat samtalets utformning.
Samspelet mellan intervjuaren och informanten i podcasten kan vara en faktor som påverkar
berättelsen, detta är dock ingenting vi kan styra över men som vi kan ta hänsyn till i analysen.
Det är viktigt att vi förhåller oss kritiska till vårt val av insamlingsmetod då det finns många
faktorer som lätt kommer i skymundan. Bland annat kan personer på nätet utge sig att vara i
princip vem som helst. Vilket vidare gör att det blir svårt för oss som författare att veta om
informationen som vi tar del av i poddarna är tillförlitlig. Ytterligare en faktor att förhålla sig
kritisk till är varför de anhöriga väljer att delta och dela sina upplevelser genom podcasten.
Vad är syftet med podcasten? I vårt fall har vi valt avsnitt som tar fasta vid att sprida kunskap
kring ett visst område, ändock vet vi inte varför informanterna väljer att delta. Är det för att
faktiskt sprida information eller finns det andra faktorer som spelar in? Rodgers et al. (2020)
diskuterar problematiken om vilka som får komma till tals genom podcasts och inte. De
menar att det ofta är de privilegierades röster som blir hörda och att marginaliserade grupper
kämpar för att komma till tals. Vi som författare är därmed ovetandes om hur urvalsprocessen
för poddarna sett ut, det vill säga vilka som får komma till tals och inte. En drivkraft i
urvalsprocessen kan vara att välja ut anhöriga vars berättelser är dramaturgiskt intressanta i
syfte att generera fler lyssningar.

I vårt fall analyseras podcast där en person är ansvarig för podcasten och bjuder in gäster som
i sin tur får berätta sin livsberättelse. Viktigt att synliggöra är den ovisshet vi som författare
besitter då vi analyserar olika podcast som har olika utgångspunkter, då i form av olika frågor
och upplägg. Därtill kan en problematik med att analysera podcast vara att vi som författare
inte själva kan formulera frågor utifrån det syfte vår studie har. Mot denna bakgrund har vi
med ett kritiskt förhållningssätt samlat material genom olika sökmetoder. En sökmetod var att

21

https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.its.uu.se/ehost/detail/detail?vid=0&sid=b44f7026-546d-4e09-b2b6-ef1d0166255b%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=151930636&db=ufh


söka efter relevanta podcast genom appen podcast. I appen använde vi sökord som missbruk,
medberoende, beroende, att leva med en missbrukare, maskrosbarn och anhörig till
missbrukare. Därefter läste vi beskrivningar av avsnittets innehåll för att vidare kunna
utesluta icke relevanta avsnitt. Exempel på sådana avsnitt var då berättaren själv pratade om
sitt tidigare missbruk. Om podcastavsnittet behandlade anhörigas egna berättelser av att leva
ihop med en person med missbruksproblematik inkluderades denna till vårt urval. Vidare
lyssnade vi igenom podcastavsnitten en gång för att vara helt säkra på att innehållet var
relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar. Genom denna metod fick vi fram åtta
stycken podcastavsnitt.

Under urvalsprocessen har vi förutom detta gjort diverse avgränsningar. Vår första tanke var
att vi skulle avgränsa vårt material till syskonrelation och hur det är att leva ihop med ett
syskon som har missbruksproblematik. Vi förstod snabbt att denna avgränsning inte var
möjlig att genomföra då utbudet var litet. Av dem åtta podcastavsnitten som valts ut, handlar
två av avsnitten om föräldrar till barn med missbruksproblematik och sex av avsnitten
handlar om barn till föräldrar med missbruksproblematik. Ytterligare en avgränsning vi har
gjort kring vårt empiriska material är att de podcasts vi valt ska utgå från en svensk kontext.
Detta med anledning av den tidigare forskning vi presenterar i kapitlet om litteraturöversikt,
då det framkom att den svenska kontexten kring missbruk och anhöriga är underbeforskat i
jämförelse med internationella studier. Därutöver har vi gjort en avgränsning när det kommer
till missbruksproblematiken. Missbruk är ett omfattande begrepp som kan innefatta både
alkohol-, narkotika-, spel- och sexmissbruk. Denna studie kommer endast beröra alkohol- och
narkotikamissbruk.

4.3.1 Beskrivning av urval

Urvalsprocessen ledde till att fyra olika podcast valdes ut: Missbruksprodden,
Beroendepodden, Maskrosbarnpodden samt Hedén med Bohman och Granander en
beroendepodd. Som tidigare nämnts har åtta stycken avsnitt valts ut som vidare beskrivs
kortfattat nedan.

Missbrukspodden
Den första utvalda podcasten vi har valt att inkludera i uppsatsens analysmaterial är
missbrukspodden. Podden drivs av en tjej som heter Emelie Olsson som själv har vuxit upp
med en förälder med missbruksproblematik. I beskrivningen om podcasten skriver Emelie att
hon vill skapa ett tryggt och varmt rum för personer med aktivt missbruk, personer som
tidigare haft ett missbruk, för anhöriga och experter inom området. Hon beskriver att syftet
med podcasten är att prata om det annars så stigmatiserade ämnet.

Beroendepodden
Denna podcast drivs av Annelie, 43 år, som sedan 14 år tillbaka lever som nykter alkoholist.
Hon berättar att hon själv växt upp med en förälder med missbruksproblematik och att hennes
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liv har präglats av sjukdom, depression och missbruk. Hon lyckades komma ifrån sitt
missbruk med hjälp av träning och tolvstegsprogram. Syftet med hennes podcast är att hjälpa
andra människor och bringa hopp om att det går att komma ifrån ett missbruk, beroende och
medberoende. Gästerna som Anneli bjuder in är har olika erfarenheter av missbruk, antingen
som anhöriga eller att de själva har haft missbruksproblematik eller befinner sig i ett
missbruk.

Maskrosbarnpodden
Den tredje podcasten som valts ut är maskrosbarnpodden som drivs av
barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Organisationen grundades 2005 och jobbar aktivt med
barn som vuxit upp med föräldrar med antingen psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller
som har utövat våld mot dem. Dessa barn kan också benämnas som maskrosbarn. I podcasten
intervjuas bland annat dessa maskrosbarn som även är aktiva i organisationen på olika sätt.

Hedén med Bohman och Granander - En beroendepodd
Den fjärde och sista podcasten är Hedén med Bohman och Granander - En beroendepodd.
Podcasten drivs av Robert Bohman, Nemo Hedén och Felix Granander. Syftet med podcasten
är att krossa tabun och sprida kunskap om beroende men också att hjälpa människor. Detta
gör dem genom att bjuda in kända och mindre kända personer som har koppling till beroende
på olika sätt, och låta dem berätta om sina livshistorier. Bohman och Granander arbetar idag
som beroendeterepeuter. Alla tre männen har erfarenhet av egen missbruksproblematik.

4.4 Tillvägagångssätt

4.4.1 Transkribering

För att genomföra analysen krävs en transkribering av de utvalda podcastavsnitten. Samtliga
avsnitt lyssnades igenom en gång samtidigt som stödord antecknades. Detta för att skapa en
övergripande bild av avsnittens relevans för studien. Därefter inleddes transkriberingen av de
utvalda avsnitten. Ett medvetet val har varit att exkludera inledningen där intervjuaren hälsar
lyssnarna välkomna, reklaminslag och avslutningen där nästa podcastavsnitt presenteras.
Sådant innehåll har inte ansetts vara relevant för studiens omfattning. Bortsett från det som
exkluderats har en transkribering gjorts av allt som sägs i podcasten, det vill säga både vad
intervjuaren och gästen säger.

4.4.2 Tematisk analys

För att koda materialet använder vi oss av tematisk analysmetod. Tematisk analys är en
metod som kan identifiera, analysera och hitta mönster i data (Braun & Clarke, 2006). Därtill
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är den behjälplig i organisering och beskrivning av detaljer i en stor datamängd samt vid
tolkning av olika aspekter inom forskningsämnet (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys är
vidare en metod som används mycket inom forskningen, däremot finns det inget tydligt
tillvägagångssätt i utförandet av metoden. Braun och Clarke (2006, s. 83) beskriver att en
fördel med metoden är dess flexibilitet, dock belyser de att det är av stor vikt att vara
konsekvent i identifieringen av teman.

Braun och Clarke (2006, s. 87ff) beskriver vidare sex stycken faser i genomförandet av en
tematisk analys. Första fasen kallas familiarizing yourself with your data, vilket betyder att
man ska familicera sig med materialet genom att transkribera om det behövs, läsa upprepade
gånger samt skriva ned stödord. I andra fasen, som kallas generating initial codes, ska man
generera initiala koder som är intressanta för studiens kommande analys. Tredje fasen
benämns searching for themes och går ut på att identifiera teman som görs genom att sortera
de tidigare identifierade koderna för att skapa potentiella teman (Braun & Clarke, 2006, s.
87ff). Vidare i reviewing themes som är den fjärde fasen, beskriver Braun och Clarke (2006,
s. 91ff) att teman ska granskas och revideras genom att eventuellt omarbetas för att vidare
säkerställa att dem är relevanta i samband med hela materialet. En tematisk karta skapas av
analysen. I fas fem, defining and naming themes, ska de identifierade temana namnges och
forskaren bör kontrollera dess relevans till studiens frågeställningar. Producing the report
som är namnet på den sjätte och sista fasen som går ut på att presentera den slutliga analysen
där temana har genomarbetas (Braun & Clarke, 2006, s. 87ff).

Studien har en abduktiv ansats då den pendlar mellan teoretiska begrepp och insamlat
empiriskt material för att besvara studiens frågeställningar (Alvesson & Sköldberg, 2017).
Den tematiska analysen i vår studie kan sägas vara teoretiskt förankrad då vi som författare
drivs av våra teoretiska begrepp. Däremot innebär det inte att vi i analysen utesluter andra
teman som inte har en direkt koppling till våra teoretiska begrepp. Detta innebär att vi
förhåller oss abduktivt.

Det finns två nivåer av att identifiera teman, semantisk- och latentnivå. Ett semantiska
förhållningssätt identifierar teman inom dem ytliga eller explicita betydelsen av datan. Ett
latent förhållningssätt identifierar teman utöver det semantiska innehållet av datan för att
undersöka och identifiera underliggande idéer, antagande och konceptualiseringar. För att
tydliggöra skillnaderna mellan semantisk- och latentnivå gör Braun och Clarke (2006, s. 83ff)
en liknelse till en geleklump. Det semantiska tillvägagångssättet beskriver ytan av
geleklumpen, det vill säga formen och dess yta. Medan det latenta tillvägagångssättet
beskriver egenskaper som bidrog till geléklumpens form och betydelse. Mot denna bakgrund
kommer vi i vår analys ha ett latent tillvägagångssätt då vi vill skapa oss en förståelse för
anhörigas upplevelser men även underliggande faktorer som ger upphov till dessa
upplevelser.

Då vi är två författare skedde identifieringen av koder och teman först på två separata håll.
Därefter delgavs och diskuterades de olika koderna för att sedan skapa övergripande teman
tillsammans för att därpå genomföra en gemensam analys. Genom detta tillvägagångssätt fick
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vi ett bredare perspektiv och kunde jämföra våra tolkningar, vilket vidare gjorde att vi
minimerade risken att påverka varandra och missa viktiga aspekter.

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet

Att bedöma och värdera kvalitativa studier skiljer sig från kvantitativa studier eftersom att
dessa inte strävar efter att mäta resultaten, utan snarare tolka dem. Kvalitativa studier är inte
generaliserbara eller mätbara på samma sätt som kvantitativa studier. Det innebär att
kriterierna för validitet och reliabilitet inte är lika relevanta. Istället skriver Bryman (2011, s.
352-354) om alternativa begrepp, fyra tillförlitlighetskriterier, som kvalitativa studier kan
bedömas och värderas utifrån. Dessa kriterier är pålitlighet, överförbarhet, trovärdighet och
möjlighet till styrka och konfirmera. Nedan följer en beskrivning av begreppen och hur de
tillämpas i studien.

Pålitlighet kan sägas vara motsvarigheten till reliabiliteten inom kvantitativ forskning. Det
handlar om att säkerställa att fullständiga och detaljerade redogörelser skapas av
forskningsprocessens alla faser. Detta för att läsarna ska kunna granska arbetet och på så vis
göra bedömningar av kvalitén i de procedurer som valts och tillämpningen av dessa (Bryman,
2011, s. 355). För att styrka studiens pålitlighet har vi försökt vara transparenta i vårt
tillvägagångssätt och genomförande genom att synliggöra vad vi har gjort, specificera hur vi
omvandlat tal till text samt tillgängliggöra var vi hämtat podcastavsnitten. Vi strävar även
efter att vara tydliga med när det är våra egna uppfattningar och tolkningar som presenteras.

Kvalitativ forskning innefattar vanligtvis studium av en mindre grupp individer med
gemensamma egenskaper där syftet är att få en djupare förståelse för ett visst fenomen. Fokus
inom kvalitativa studier ligger på den unika kontexten och på betydelsen av den sociala
verklighet som studeras. För att öka överförbarheten inom kvalitativa studier uppmanas
forskaren att generera “thick descriptions”, alltså fylliga eller täta beskrivningar av detaljer
som innefattar en viss kultur. Genom fylliga beskrivningar kan hjälpa läsaren att bedöma hur
pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011, s. 355). I uppsatsen kommer
detta kriterium tas i beaktning genom att dels presentera de anhörigas bakgrund och dels
kontextualisera citaten. Detta för att ge fylligare och tätare beskrivningar av den sociala
kontexten.

Trovärdigheten i en studie säkerställs om forskaren genomför studien i linje med etiska regler
och principer, dessa principer redogörs vidare under rubriken Forskningsetiska
överväganden. Detta kriterium tar även fasta vid att öka tolkningarnas trovärdighet genom att
överlämna materialet till informanterna i syfte om återkoppling (Bryman, 2011, s. 354f). I
och med att materialet i vår studie redan är offentliggjort blir detta kriterium svårt att
uppfylla. Däremot får vi själva ta ansvar för de tolkningar och “sanningar” vi producerar. I
analysen kommer citat presenteras, detta bidrar även till en transparens i vad de anhöriga
faktiskt har sagt samt vad vår analys grundar sig på. Citat kommer presenteras med kontext
för att tolkningarna ska vara sakliga och kontextuella.
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Möjlighet att styrka och konfirmera menas med att forskaren ska säkerställa att denne har
agerat i god tro, alltså att personliga värderingar inte medvetet har påverkat utförandet av och
slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2011, s. 355f). Då vi är två personer som utför
denna studie har vi gjort valet att kodningen ska ske på varsitt håll till en början. Detta menar
vi på kan medföra att materialet kan tolkas från flera perspektiv och därmed inte riskera att
färgas av varandra. Tolkningar är alltid subjektiva, detta kan inte undvikas men genom att
vara kritiska gentemot varandra och transparenta i tillvägagångssättet och hur tolkningarna
gjorts kommer bidra till studiens tillförlitlighet.

För att öka trovärdigheten och studiens kvalité anser vi att det är viktigt att kunna dela med
sig av egna reflektioner och slutsatser på ett sätt som blir begripligt för läsarna och
forskningsfältet. Detta grundar sig i att kunna förmedla den inre dialogen en som författare
har med sig själv men även den dialog en har med andra forskare.

4.6 Forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden tar fasta vid relationen mellan forskning och etik, både när
det gäller etiska krav på forskaren men också etiska krav på inriktning och genomförande
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). En central del inom forskningsetiken handlar om de personer
som medverkar i studien, som i vårt fall är de anhöriga till personer med
missbruksproblematik som berättar om sina liv i poddarna. I god forskningssed är det därtill
viktigt att inkludera fyra principer för att uppsatsen ska bli etiskt motiverad. All European
Academics (ALLEA, 2018, s. 4) namnger och presenterar de fyra principerna som
tillförlitlighet, ärlighet, respekt samt ansvarighet. Kravet om tillförlitlighet är en fråga om att
garantera kvalitet vilket här tas i uttryck i vår design, analys, metod och användning av
resurser. Ärlighetsprincipen innefattar vidare en transparens när en rapporterar om tidigare
forskning. Principen om respekt har istället sin utgångspunkt gentemot bland annat kollegor,
forskningsdeltagare samt de individer som behandlas i uppsatsen. Vi kommer av den
anledningen visa respekt och vara transparenta till forskningsområdet genom att presentera
vem som genomfört den tidigare forskning vi hittat, men också ge en rättvis och neutral bild
av de individer som medverkat i podden. Principen om ansvarighet ligger på oss
uppsatsförfattare då vi ska ta ansvar för den studie som vi producerar.

Information- och samtyckeskrav som forskaren bör ha i beaktning innan genomförandet,
innebär att deltagarna bör bli informerade om forskningens syfte och innebörd samt vilka
villkor deras medverkande går ut på (Vetenskapsrådet, 2017). I samband med vår studie blir
informerat samtycke svårt att få då vi inte vet vem det är som deltar i podcasten. Dock anser
vi att detta inte är nödvändigt då podcast redan är offentligt material. I och med det redan
offentligt gjorda materialet blir det också svårt att leva upp till kravet om att materialet skall
vara konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017). Vi anser alltså att de anhöriga som har en person
i sin närhet med missbruksproblematik har medverkat i podcasten och är därför medvetna om
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att materialet blir offentligt. Mot denna bakgrund kommer vi därtill utgå från lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk där informationen och
materialet vi tar del av inte får ändras eller användas på ett sätt som kan kränka någon. Vi
kommer därtill tillämpa fiktiva namn för att minska risken att de anhöriga inte kan hänvisas
tillbaka till studien. Det är inte nödvändigt eller relevant för vår studie att veta exakt vem som
säger vad. Därtill vet vi inte om alla dem personerna som nämns i avsnitten är medvetna om
detta eller har godkänt att vara med.
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5 Analys & Resultat

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera analys och resultat utifrån podcastavsnitten
där de anhöriga till en närstående med missbruksproblematik berättar om sina upplevelser.
Detta kommer att diskuteras utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med stöd av
begreppen skam, stigma och coping. Syftet med uppsatsen är att upplysa om anhörigas
upplevelser av att leva med en närstående med missbruksproblematik. Första frågeställningen
avser besvara vilka psykosociala konsekvenser anhöriga till en närstående med
missbruksproblematik uppger i poddarna. Den andra frågeställningen ämnar besvara vilka
strategier de anhöriga tar till för att kunna hantera deras närståendes missbruk.

De huvudteman som skapades efter kodningen var kontroll och ansvar, elefanten i rummet
och att hjälpa sig själv och andra. I det förstnämnda temat diskuteras en förlorad barndom i
form av för mycket och för tidigt ansvar för de anhöriga som var barn till föräldrar med
missbruksproblematik. Vidare i temat diskuteras även diverse destruktiva beteenden och den
psykiska ohälsa som de anhöriga som både barn och vuxna kunde utveckla som följd av att
ha en anhörig med missbruksproblematik. Elefanten i rummet var ett tema som utformades i
syfte om att elefanten skulle vara en metafor till missbruksproblematiken, då
hanteringsstrategierna att undvika och att dölja “elefanten” i rummet var ett mönster i de
koder vi fått fram av analysmaterialet. Det sistnämnda temat som presenteras är att hjälpa sig
själv och andra och tar fasta vid de anhörigas behov av att söka hjälp och att prata. Temat
utgår från de mönster vi kunde hitta i de identifierade koderna, varpå skillnader mellan barn
och vuxna anhörigas sätt att söka hjälp från omgivningen skildras samt erfarenheter kring att
prata om problematiken.

5.1 Kontrollbehov och Ansvar

En förlorad barndom
Ett tydligt mönster som kan utläsas ur analysmaterialet är det ansvar som barn till föräldrar
med missbruksproblematik tar på sig. Ansvaret synliggörs ur flera aspekter. Alice (24 år)
berättar om hur hon alltid lagade mat till sin lillebror, såg till att han hade hela och rena
kläder eller kom iväg till skolan i tid på morgonen. Vidare berättar hon om lättnaden hon
upplevde när hennes lillebror till slut blev familjehemsplacerad eftersom han då slapp leva
tillsammans med deras mamma. Därtill beskriver hon att hennes värsta dag i livet var när hon
fick reda på att hon skulle få en lillasyster med vetskap om att hennes mamma inte kunde ta
hand om varken sig själv eller Alice och hennes lillebror. Hon tog på så sätt på sig ett
känslomässigt ansvar gentemot sina syskon och en föräldraroll där hon upplevde det som
hennes ansvar att de skulle leva ett bra liv. Den betydelse Alice hade för sin bror och syster
tydliggörs i följande citat:

Och jag vet att min farmor och farfar har alltid berättat att det var mig som min
lillasyster och lillebror grät efter på nätterna när vi var där. Det var aldrig min
mamma eller min pappa utan det var liksom jag. (Alice, 24 år)
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Ovanstående citat visar hur Alice småsyskon sökte trygghet och tröst hos Alice och inte deras
föräldrar. Att ta ansvar över sig själv som barn, över sina syskon och hemmet är ett
återkommande fenomen i de anhöriga barnens berättelser. Detta är något som även tidigare
forskning visar då Alexandersson och Näsman (2017) samt Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011)
skriver om hur barn till personer med missbruksproblematik har en tendens att ta på sig ett
stort ansvar för hemmet, förälder och syskon. Ett byte av ansvarsroller sker där barnen axlar
föräldrarollen och tar ansvar för vardagliga rutiner vilket är något som i tidigare forskning
benämns som föräldrafiering (Alexandersson & Näsman, 2017; Silvén Hagström & Forinder,
2019). Julia (21 år) som växte upp växelvis hos sin pappa som hade missbruksproblematik
beskriver hur veckorna hos pappa blev mer som ett arbete med ett stort ansvar över
framförallt sin lillasyster. Vidare beskriver Julia hur hon kunde slappna av mer när hon var
hos sin mamma, att bara vara barn, och att hon var tvungen att bli mycket större när hon var
hos sin pappa. Detta ansvar blir efter en tid normalt för barnet, en vana eller som Julia (21 år)
uttrycker, en skyldighet:

eller mer som ett ansvar. Eller en skyldighet. Någonting som jag var skyldig att göra för
min pappas skull. Och det blev ju någonting som vi alla var tvungna att anpassa oss efter.
För han tog ju upp allt liksom tid, alla tankar, allting som var mitt liv då var liksom
nedsmutsat om man får säga så, av honom. Att jag kunde bara tänka på honom och vara
orolig för honom och vara ledsen för honom under den tiden. (Julia, 21 år)

Julia beskriver att hon känner en skyldighet att dölja missbruket för omgivningen. Detta gör
hon genom att axla föräldrarollen och dölja spår av ett pågående missbruk. Hon berättar
vidare att hennes pappas missbruk tar upp all hennes tid och att hennes liv blev nedsmutsat av
honom. I och med att Julia väljer att dölja sin pappas missbruk för omgivningen blir
begreppet stigma applicerbart. Det blir synligt då hon har tagit till sig den sociala synen på
missbruk som någonting “smutsigt” eller “orent”. Samtidigt finns det en osäkerhet hos Julia
att uttrycka sig så om sin pappa då hon säger “om man får säga så”, eftersom att detta kan gå
emot normen om att barn ska älska sina föräldrar. Julia hanterar hennes pappas missbruk
genom copingstrategin self-controll, vilket innebär att hon håller sina känslor för sig själv och
inte berättar något för omgivningen (Folkman et.al, 1986, s. 995). Genom att dölja missbruket
skyddar hon därmed sin pappa från att kritiseras av omgivningen utifrån de existerande
fördomarna som finns kring missbruk. För samtliga anhöriga i denna studie har missbruket
varat i flera år vilket medfört många år av oro och hög stress. Bara för att den närstående blir
nykter betyder inte det att de anhöriga mår bättre. Julia beskriver tiden då hennes pappa blev
nykter som följande:

När han blev nykter. När jag kunde liksom slappna av igen på något sätt. För han
återhämta sig ganska fort, eller kom tillbaka ganska fort till ett normalt liv och ville ha en
relation med oss igen. Och jag ville jättegärna ha en relation med honom igen. Och det
återställde sig kanske fort. Men för mig var det som att då kunde jag liksom gå sönder för
då behövde inte jag hålla ihop mig själv för hans skull längre.
(Julia, 21 år)
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Under åren av missbruk har hon tagit ett stort ansvar både känslomässigt såväl som praktiskt
för att få vardagen att gå ihop. Hon berättar att missbruket har genomsyrat hela hennes liv
och när hennes pappa blev nykter behövdes hon inte som tidigare. Hon beskriver det som att
hon inte längre fyllde en funktion, vidare berättar hon att hon trivs som bäst i kaotiska
situationer eftersom att det är då hon kommer till sin rätt. Alexandersson och Näsman (2017)
skriver att barn som tvingas ta mycket ansvar som följd av deras föräldrars
missbruksproblematik inte har hunnit fokusera eller tänka så mycket på sig själva. Efter att
missbruket upphört är det vanligt att barnen går in i en frigörelseprocess där de kan släppa
taget om föräldern och fokusera på sitt eget liv.

Psykisk ohälsa och destruktiva beteenden
Att fokusera på sitt eget liv var inte lätt då behovet av kontroll var ett beteende som de flesta
anhöriga i poddarna har utvecklat som en psykosocial konsekvens av deras närståendes
missbruk. Kontrollbehovet är inte endast något som existerar när de lever i missbruket utan
de beskriver att det är ett beteende som har blivit en del av deras person. En egenskap de
utvecklat och som finns med dem. Som framgick i analysen ovan var det viktigt för anhöriga
att ha kontroll när de levde i missbruket, detta kunde ta sig uttryck i att kontrollera att
exempelvis ens syskon klarade sig bra och att dem slapp se missbruket. Kontrollbehovet
gjorde sig även synligt när den anhörige inte levde i missbruket. Ylva (24 år) berättar om hur
kontrollbehovet istället riktades mot andra vuxna i hennes närhet som exempelvis hennes
familjehemsföräldrar men också hur hon började kontrollera mat och träning. Ylva är ett barn
till en mamma med missbruksproblematik och hon berättar om när hon blev
familjehemsplacerad och kom till ett hem där hon faktiskt trivdes på:

Och det blev tillslut så att jag fick flytta dit. Och då vände allting. Man kan ju tro att nu
mådde jag bra och allt blir bra, men det blev snarare tvärtom. För att helt plötslig hade
jag ingen att ta hand om. Jag skulle helt plötsligt bara vara jag och inte behöva.. ja men
ta hand om dem vuxna sysslorna. Och det gjorde att jag tappa mig själv lite. Jag behövde
hitta någon annan kontroll, vilket dels blev maten, att jag kontrollerade den. (Ylva, 24 år)

Ovanstående citat synliggör Ylvas behov av kontroll. När hon inte längre kunde ta hand om
sin mamma eller hemmet förlorade hon sig själv och sin identitet. När ett missbruk upphör
eller då den anhöriga kommer ifrån missbruket innebär det inte att den denne börjar må
bättre. Alexandersson och Näsman (2017) skriver att det är först efter missbruket upphört
som det finns tid för reflektion och bearbetning. Trots att det finns tid för återhämtning så
tampas många anhöriga fortfarande med psykiska problem eller svårigheter som utvecklats
under missbrukstiden. De skriver att dessa problem kan kvarstå lång tid efter missbruket
upphört. Ylva beskriver att hennes kontrollbehov fanns med henne en tid efter då hon kommit
ifrån sin mammas missbruk. Detta då hon inte längre behövde ta ansvar för sin mamma fäste
hon sitt kontrollbehov på något annat. I Ylvas fall blev maten något hon började kontrollera
vilket vidare ledde till en ätstörning. Ätstörning som psykosocial konsekvens är bara en typ
av självskadebeteende som synliggörs i materialet, andra exempel är att skära sig själv,
missbruka alkohol samt drogkonsumtion. Några utav dessa psykosociala konsekvenser har
stöd i tidigare forskning där Serec et al. (2012) skriver att barn till föräldrar med
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missbruksproblematik har en förhöjd risk att utveckla sociala, emotionella och
beteendemässiga problem. Författarna skriver även att barn till föräldrar med
missbruksproblematik upplever mer ångest, depression, ätstörningar och löper en förhöjd risk
att själva utveckla alkoholproblem. Tidigare forskning kan på så vis förklara en del av Ylvas
mående och psykiska ohälsa. Ett annat tydligt exempel på självskadebeteende från materialet
kan utläsas av följande citat från Tovas berättelse:

Jag har skurit mig själv och vi drack även väldigt, väldigt mycket. Det var en period som
vi tog rohypnol för att förhöja fyllan lite. Men då var vi väl upp mot 16 år. Det var inte
liksom i tidiga tonåren, men det är fortfarande drogklassat. (Tova, okänd ålder)

Ovanstående citat synliggör flera typer av destruktiva beteenden som Tova utvecklade. Tova
är en tjej som vuxit upp med en pappa som missbrukade alkohol. När Tova var i 20-årsåldern
gick hon in i en relation med en man som även han hade missbruksproblematik. Genom
hennes beskrivning i citatet ovan blir det tydligt att även hon utvecklat diverse destruktiva
beteenden. Att söka sig till kaos i relationer var en psykosocial konsekvens som blev synlig
för två av de anhöriga i poddarna. Både Tova och Alice som vuxit upp med en förälder med
missbruksproblematik inledde senare relationer med män som även dem hade
missbruksproblematik. Citatet nedan synliggör hur Alice uttrycker en trygghet i relationen
där hon vet vem hon är och hur hon ska hantera situationen kring missbruket:

Om man har vuxit upp i något slags kaos. Då är det väldigt enkelt att finna sig i det. Och
det blir också en identitet och en roll. Att du är den personen för honom och där fyller du
en funktion. (Alice, 24 år)

Ovanstående citat synliggör hur Alice söker sig till kaos för att finna en viss trygghet. Alice
berättar hur hon känner att hon i relationen med en person med missbruksproblematik fyller
ett syfte och en funktion som hon vet hur hon ska hantera eftersom hon har vuxit upp med en
missbrukande förälder. Tova och Alice hantering kring relationer med personer med
missbruksproblematik kan å ena sidan sättas i förbindelse med copingstrategin accepting
responsibility, där en tar på sig ansvar för problemet och ständigt försöker ställa saker tillrätta
(Folkman et al., 1986, s. 995). Det vill säga att deras sätt att söka sig till kaos kan vara ett sätt
för dem att hantera sin egen livssituation då dem i det avseendet uppfattas ansvariga för
missbruket och på så sätt antas fylla en funktion. Å andra sidan kan copingstrategin painful
problem-solving också blir applicerbart då den tar fasta vid att personen i fråga anstränger sig
för att förbättra situationen och vet vad som behöver göras (Folkman et al., 1986, s. 995).
Med de anhörigas bakgrund och erfarenheter kring missbruksområdet kan det här komma till
uttryck i form av att dem vill förbättra och lösa situationen. De anser sig ha koll på vad som
behöver göras för att hjälpa sin partner med missbruksproblematik, på så vis synliggörs även
här behovet av att fylla en funktion. Julia, som även hon vuxit upp med en pappa som haft
missbruksproblematik, betonar hennes strävan efter kaos för att fungera som bäst:
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Det är så jag kommer till min rätt, det är då jag vet vad jag ska göra. I andra situationer
vet jag inte hur jag ska förhålla mig. Men i kaos har jag liksom min roll väldigt bra.
(Julia 21 år)

Julia uttrycker å ena sidan inte i sin berättelse att hon har sökt sig till en partner med
missbruksproblematik, å andra sidan tydliggör citatet ovan att hon i andra situationer vet att
hon fungerar bäst och vet sin roll när det är mer kaosartat.

5.2 Elefanten i rummet

Att undvika
Att undvika är ett tema som identifierats då detta är en strategi för de anhöriga att hantera sin
livssituation. Att ha en närstående med missbruksproblematik är påfrestande på många olika
sätt. Att undvika var ett återkommande tema i de anhörigas berättelser. I de podcastavsnitt där
de anhöriga är barn till föräldrar med missbruksproblematik, är undvikande en vanlig strategi
som kan tas i uttryck på flera olika sätt.

Flera av de anhöriga som var barn till föräldrar med missbruksproblematik berättade att de
undvek att bjuda hem vänner. I de fall som dem faktiskt hade vänner över såg de till att det
antingen var högljutt eller att föräldern med missbruksproblematik inte var hemma. Ett
tydligt exempel är när Lisa 21, berättar om när hon hade vänner över och hennes pappa låg i
soffan berusad, hanterade hon situationen genom att prata extra högt och låta extra mycket
för att kompisarna inte skulle höra om pappan sluddrade. Vidare beskriver Lisa att hon alltid
försökte skynda på processen för att kompisarna inte skulle behöva stöta på pappan, det vill
säga att hon hanterade pappans missbruksproblematik genom att undvika en viss situation.
Genom att dölja missbruket för hennes vänner blir begreppet skam synligt. Lisa vill inte att
vännerna ska se hennes pappa i ett berusat tillstånd, då detta kan ses som ett normbrytande
beteende och på så vis förändra synen på både henne och hennes pappa. Ett annat exempel
som faller under temat att undvika, är när Tova beskriver att hon som barn ville komma hem
så sent som möjligt för att undvika tid i hemmet:

En vanlig kväll var väl att komma hem från skolan, helst inte direkt efter skolan för att
man ville komma hem lite senare så det snart var dags att gå och lägga sig, så man inte
behövde vara hemma så mycket. (Tova, okänd ålder)

Att undvika hemmet är en strategi som flera barn till föräldrar med missbruksproblematik
berättade om i poddarna. De pratar om att ovissheten i att inte veta vad man kommer hem till
efter skolan eller vad de skulle vakna upp till. För att hantera ångesten inför ovissheten
undvek de anhöriga barnen hemmet eller spenderar mycket tid hos vänner. Att hantera sin
livssituation genom att undvika kan också ta fasta vid att en börjar dricka själv. Många av de
anhöriga diskuterar även hur deras relation till alkohol ser ut och har sett ut. Ett
återkommande mönster i berättelserna är att när de anhöriga kommer upp i tonåren använder
dem alkoholen som ett hjälpmedel för att fly verkligheten. Pitkänen, Kokko, Lyyra och
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Pulkkinen (2008) skriver i sin studie om hur föräldrars problematiska alkoholkonsumtion i
kombination med bristande föräldraskap ökar sannolikheten för att deras barn börjar
missbruka alkohol. Relationen till alkohol är ett återkommande mönster som de anhöriga
barnen till föräldrar med missbruksproblematik pratar om i poddarna. Lisa (21), dotter till en
pappa med missbruksproblematik, beskriver i ett avsnitt hur hon under sin tonår började
dricka mer och mer och att det vid 18 års åldern inte fanns några spärrar kvar. Hon beskriver
att hon var deprimerad och väldigt ensam då hon ännu inte pratat eller fått hjälp av någon.
Följande citat synliggör hur Lisa som anhörig använder alkohol som ett sätt att fly och
undvika verkligheten:

Så från att jag började dricka men rätt så snabbt så blev det ju, eftersom jag mådde
dåligt, så blev det att jag skulle dricka för att dö. Så det var det som var skillnaden
mellan mina vänner. Dem drack för att dricka som jag kanske hade gjort när jag var 15
år. Men nu drack jag för att dö. Framförallt för att jag ville att min hjärna skulle sluta.
För den gick alltid i 120 och tänkte och tänkte. Så jag ville att den skulle sluta tänka och
det enda sättet var inte att, det blev bara värre efter några glas så då behövde jag dricka
tills jag blev nästan medvetslös. (Lisa, 21)

Denna undvikande hanteringsstrategi kan sättas i förbindelse till den copingskala som
Folkman et al, (1986 s. 995) benämner som escape coping. Escape coping innebär, precis
som de unga anhöriga beskriver, en önskan om att situationen ska försvinna eller passera.
Vidare beskriver författarna att det genom denna hanteringsstrategi är vanligt att individer
använder just alkohol eller droger för att må bättre. Ett mönster som kan utläsas ur materialet
är dock att den typ av strategi de unga anhöriga tar till är situationsbundet. Det vill säga att
många av de anhöriga uppger att det endast hjälper för stunden eller i perioder och att de vet
om att det inte är en långvarig “lösning”. Dessutom uttrycker de skuld- och skamkänslor
angående sitt drickande med anledning av att många av de anhöriga själva under sin uppväxt
har ifrågasatt sina föräldrars missbruksproblematik. Två av tjejerna uttryckte även en rädsla
över att förlora kontrollen över sin alkoholkonsumtion och riskerar därmed att gå samma väg
som sin förälder. De unga anhörigas osunda relation till alkohol kunde leda till känslor av
skuld och skam som vidare tog över, vilket gjorde att de till slut insåg att det inte var en
hållbar hanteringsstrategi. Skuld- och skamkänslorna kunde bli synliga i relation till att en
inte ville utsätta andra i sin närhet för vad en själv blivit utsatt för under sin uppväxt. Denna
strategi medför därtill att unga anhöriga också börja ifrågasätta sig själv och sin identitet
genom att identifiera sig med sin missbrukande förälder. Exempel när detta blir synligt är
följande citat:

Jag tänker att…när man blir den personen själv som man har spenderat så många
timmar, dagar och veckor på att ifrågasätta. liksom hur kan du göra såhär mot dina
barn? Hur kan du? Och sen helt plötsligt så får man stå till svars för det själv. Då blir det
ju att man blir någonting man själv har föraktat och hatat. (Lisa, 21)

Den egna relationen till alkohol är ett tema som diskuteras återkommande i poddarna. De
anhöriga barnen beskriver att det kan vara vanligt att en som anhörig till en person med
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missbruksproblematik själv får en skev relation till alkohol. Två av de anhöriga barnen
kämpar för att behålla kontrollen medan de resterande antingen avstår helt eller har lärt sig
hantera alkoholen. De beskriver hur alkoholen ständigt är närvarande och att en oavsett vad
alltid kommer ha en relation till den. Den komplicerade relationen till alkohol kan även ses
som en psykosocial konsekvens då uppväxten har varit präglad av förälderns osunda relation
till alkohol.

Att dölja
Att dölja missbruket för omgivningen har varit en strategi som nästan samtliga har tillämpat
när missbruket har varit pågående. Detta kan bero på rädslan för omgivningens reaktion och
att de anhöriga är mitt uppe i att upprätthålla fasaden för att skydda sin närstående med
missbruksproblematik, övriga familjemedlemmar och sig själv. Orford et al (2010) skriver
om hur anhöriga ofta framställs som stereotyper där bland annat föräldrar till barn med
missbruksproblematik framställs som otillräckliga i sitt föräldraskap. Just denna fördom är
något som Maria har upplevt från omgivningen varpå hon har dolt hennes söners missbruk
för släkt, vänner och arbetskollegor. I citatet nedan berättar hon om en situation som uppstod
under hennes arbete då en ung patient som tagit överdos kom in till akuten:

En gång var det en pojke, eller en kille som kom in och var död. Han var precis lika
gammal som Gustav. Och jag sa till läkaren, “va hemskt stackars föräldrar”, och läkaren
tittade på mig och sa “den här killen har inga föräldrar fattar du väl, det är ingen som
bryr sig om honom”. Sådan syn har många, och det är ju därför man inte vågar berätta
för att folk tror att det är bara barn som har växt upp med hugg och slag, men så ÄR det
inte. (Maria, okänd ålder)

I citatet ovan blir det tydligt hur läkarens bild av föräldrar som har barn med
missbruksproblematik är stereotypisk på ett sådant sätt som Orford, et al (2010) skriver om.
De menar att anhöriga ibland konstrueras på ett sådant sätt där de skuldbeläggs för att bidra
till missbruket. Något som även Maria menar då hon säger att många har förutfattade
meningar om att ungdomar med missbruksproblematik har föräldrar som brister i
föräldraskapet. Maria berättar återkommande om den skam hon upplevt och hur rädd hon har
varit för att hennes söners missbruksproblematik ska bli känd för omgivningen. Maria dolde
missbruket för släkt och vänner i många år. Hennes hanteringsstrategi kan därför kopplas till
self-control då den tar fasta vid att en håller sina känslor för sig själv och undviker att prata
med någon om problematiken (Folkman et al., 1986, s. 995). Som en följd av detta isolerade
hon sig för omgivningen vilket innebar att hon sällan umgicks med familj eller vänner. Att
isolera sig från omgivningen är en faktor som även Richert et al. (2017) skriver om. Vidare
menar författarna att föräldrarnas emotionella liv är den faktor som påverkas mest av att ha
barn med beroendeproblematik. Den oro som de känner över barnet tar upp all tid och skapar
känslor av hjälplöshet och sorg. Författarna skriver dessutom att känslor av skuld och skam är
vanligt förekommande bland föräldrar till barn med missbruksproblematik. I Marias utsagor
synliggörs begreppet skam då hon uttrycker en rädsla för hur andra personer i hennes
omgivning ska se negativt på hennes roll som förälder och se ner på hennes söner (Starrin,
2012, s. 65ff). I och med detta kan även courtesy stigma bli synligt där Goffman (1963 s.
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28-32) menar att individer kan bli stigmatiserad på grund av en annan persons
misskrediterande egenskaper. Resultatet från Corrigan, Watson och Millers (2006) studie
visar hur familjestigma i relation till drogkonsumtion är värre jämfört med andra
hälsotillstånd. Detta beror på att drogberoende anses vara mer ansvariga för sin situation.
Vidare skriver författarna att omgivningen ofta skuldbelägger familjemedlemmarna för
uppkomsten av drogberoendet och att mammor är de som skuldbeläggs och stigmatiseras
mest. Författarna skriver även hur personer som ofta skyller beroendet på
familjemedlemmarna är mer benägna att reagera med ilska och undvika dem socialt. Maria
fortsätter att berätta om den skam hon upplevde då hon besökte föräldraförening mot
narkotika:

Jag var ju med i föräldraföreningen mot narkotika som är jättebra. Jag vet inte, jag vet
faktiskt inte om det finns kvar idag. Jag vet faktiskt inte, men jag skämdes där också för
jag hade två söner, jag hade… De flesta hade ett barn och så hade de kanske två andra
välfungerande barn. Jag hade två söner som var narkomaner. Och det var skamfullt.
(Maria)

Citatet synliggör hur stigma och skam även är närvarande i sammanhang som
föräldraföreningar där missbruk kan anses vara mer normaliserat än i andra sociala situationer
och sammanhang. Maria beskriver här att skamkänslan var extra påtaglig då de flesta andra
föräldrarna hade ett barn med narkotikaproblem, varav hon hade två. Begreppen stigma och
skam kan appliceras då detta är ett exempel på hur hon som anhörig till två barn med
missbruksproblematik skämdes trots att hon befann sig i en situation som borde vara mer
normaliserad. Detta kan tyda på att det finns en stigmatisering införlivat i samhället där
föräldraskapet ses som bristfälligt om du har ett barn med någon typ av
missbruksproblematik (Orford, Copello, Velleman och Templeton., 2010; Corrigan, Watson
och Millers., 2006). Begreppet stigma blir även synligt i Lisas fall då hon i citatet nedan
berättar om varför hon väljer att vara anonym i podcasten och vad det hade inneburit för
henne att inte vara det:

Det hade varit att aa men just den här ridån hade fallit. Och hur folk ser min familj men
främst min pappa då. Och vem han är som person osv. Att den skulle falla och ja men jag
skulle skada honom genom att göra det. Och aa men folk skulle veta och det känns
skrämmande [...] Jag vet att han inte skulle vilja att alla skulle veta att han har varit
såhär och gjort sådär. Och jag vill hjälpa honom att hålla upp den fasaden, för det är så
jag har gjort. [...] just att påverka någons syn på min pappa men också hur de bemöter
min pappa och kanske deras respekt för min pappa. Jag vet ju att många blir kanske
själva rädda för just, i mitt fall min pappa, att dem känner “från att ha kunnat varit nära
honom, till att nu är det obehagligt att vara nära honom för nu vet dem allt det här om
honom. (Lisa, 21 år)

Utifrån citatet ovan blir det tydligt hur Lisa väljer att vara anonym för att skydda sin familj
från omgivningens reaktioner. Hon är rädd för att bilden av hennes familj ska ändras och att
respekten för hennes pappa ska skadas samt att personer i hans närhet kommer se på honom
annorlunda. Att dölja missbruket är en hanteringsstrategi som barn använder för att skydda

35



familjen och föräldrar med missbruksproblematik (Tinnfält et al., 2018; Silvén Hagström &
Forinder, 2019). Det går att utläsa Lisas medvetenhet om hur omgivningen ser på missbruk
när hon uttrycker hur människor som har en nära relation till hennes pappa kommer känna
obehag i närheten av honom om de visste hur det egentligen var. Detta kan göras begripligt
utifrån den stigmatisering som existerar kring missbruk. Hur hennes pappas personliga
egenskaper och identitet riskerar att reduceras och hur hans missbruk blir något representativt
för honom. Detta är något som både Lisa och hennes pappa är medveten om eftersom hon
menar att hennes pappa skulle skämmas om omgivningen får vetskap om hans missbruk.
Något hon inte vill utsätta honom för och som hon spenderat senare delen av hennes liv åt att
skydda. Utifrån citatet kan skammen pappan känner ha applicerats på Lisa. Starrin (2012, s.
65ff) skriver hur skammen signalerar när våra sociala band är hotade eller osäkra, vilket kan
tillämpas i Lisas och hennes pappas fall om missbruket offentliggörs. Något som även
synliggörs i citatet är hur courtesy stigma tar form. Detta kan förklaras i hur personer i
närheten av en person som stigmatiseras även de riskerar att bli offer för omgivningens
fördomar (Goffman, 2011). Det är inte endast bilden av pappan som riskeras att skadas av
missbruket utan även de övriga familjemedlemmarna.

5.3 Att hjälpa sig själv och andra

Att söka hjälp
Även om skam och stigma som begrepp inte är direkt uttalat finns det underliggande och kan
utläsas i hur de anhöriga berättar om sina erfarenheter. Exempel från materialet är när Julia
berättar om en flygplansresa hon och hennes lillasyster gjorde tillsammans med deras pappa
som då var mycket påverkad av alkohol:

Att jag brukade liksom kunna vara där för henne. Och nu kunde jag inte det längre. Jag
kommer ihåg sen också hur flygvärdinnorna när dem liksom går förbi våra säten, hur
dem tittar liksom rakt fram i gången. Och jag vänder upp för att försöka möta deras blick
för jag tänkte att liksom nästa gång det kommer någon så ska jag försöka prata med den
och säga att vi kommer behöva hjälp när vi landar. Men varje gång dem gick förbi så
kollar dem bara rakt fram. Och liksom timmarna går och jag försöker möta deras blick,
möta deras blick och möta deras blick, det är liksom ingen som låtsas om att det är
problem. (Julia)

Ovanstående citat visar hur Julia desperat försöker få kontakt med omgivningen för att få
någon slags hjälp. Hon beskriver att hon tidigare haft kontroll över situationer som uppstått
då hennes pappa blivit för berusad. Hon har alltid haft ett ansvar för sin lillasyster och har
lyckats dölja mycket av missbruket för henne men under flygplansresan var hon hjälplös. Två
copingskalor från Folkmans et al (1986, s. 995) blir synliga här, dels painful problem-solving,
då hon försöker lösa problemet och förbättra situationen genom en få kontakt med
omgivningen. Dels seeking social support då Julia aktivt söker stöd hos personalen som
skulle kunna hjälpa henne och hennes syster i situationen som uppstått. Som kan utläsas i
citatet undviker personalen Julias hjälpsökande blickar och gång på gång ignorerar
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situationen och osynliggör problemet. Hon beskriver därtill hur hon ser att passagerare blir
irriterade och obekväma av deras pappas burdusa och onyktra framförande. I denna situation
blir stigma och skam tillämpningsbara då omgivningens icke-agerande på Julias “rop på
hjälp”, kan motsvara deras inställning till missbruk. Trots att det är två barn som befinner sig
i en utsatt situation väljer personalen att undvika problemet. Varför de gör det kan bero på
den rädsla som uppstår då personer avviker från det normala. Det kan anses skamfullt att
dricka sig till kraftig berusning i ett sådant sammanhang och dessutom när personen har
omsorgsansvar för barn. Omgivningen kan känna obehag och bli obekväma då personer
tappar masken inför offentligheten och därför hanterar situationen genom att undvika den. Att
behålla masken på menar Goffman (2011) är en försvarsmekanism som gör att en döljer
stigmat för omgivningen och på så vis även undanhåller skam- och skuldkänslor som kan
uppkomma i relation till denna. I detta fall kunde inte Julia eller hennes pappa behålla
masken på vilket vidare kan vara en förklaring till varför personalen osynliggör och undviker
situationen. Genom att undvika situationen osynliggörs problemet och dem kan på så vis
fortsätta som om ingenting har hänt.

Under rubriken att undvika nämndes hur de unga anhöriga använde alkohol som en
hanteringsstrategi för att undkomma missbruket. I kontrast till denna strategi har föräldrarna i
poddarna som anhöriga till barn med missbruksproblematik en annan typ av
hanteringsstrategi. Här är föräldrarnas vilja och styrka till att hjälpa sina barn ur missbruket i
centrum och de lägger på så vis sin energi på att förbättra sin egen hälsa. Utifrån föräldrarnas
berättelser framgår det att de sökte sig mer till professionell hjälp. Maria som hade två söner
med missbruksproblematik sökte sig till skolsjuksköterskan, till missbrukskliniker för unga,
socialtjänsten, anhörigföreningar. Även Karin, mor till en dotter som har gått bort till följd av
narkotikamissbruk, beskriver hur hon insåg att hon behövde förbättra sin egen hälsa för att
klara av att ta hand om sin dotter. Hon beskriver sin uppgivenhet kring att hela tiden behöva
släcka bränder och ständigt vara beredd på allt som kunde hända:

Jag kände att nu behöver Sandra mig mer än någonsin och då kände jag att jag måste bli
så stark i psyket som jag aldrig har varit. Så att jag börjar att springa varje dag jag
börjar dricka gröna smoothies jag börjar klä mig i ett par svarta yogabyxor och en svart
t shirt. Det var det enda jag gick i för att känna mig typ jordad och alltså bara blir stark i
huvudet. Jag börjar läsa yogaböcker inte att jag gjorde yogapositioner, men bara för att
vara här och nu och blir så stark som jag aldrig har varit i huvudet för hon behöver mig
så mycket nu. [...] Och för att finnas liksom för Sandra. Inser vad jag har för fel och
brister, vad behöver hon av mig. Inte vad behöver jag, utan bara vad behöver hon nu av
mig i den här situationen hon är i. (Karin)

Ovanstående citat beskriver hur Sandras mamma Karin gjorde förändringar i sitt eget liv för
att kunna förbättra sin hälsa och bli starkare i relationen till sitt barn med
missbruksproblematik. Både Karins och Marias hanteringsstrategier är problemfokuserade
och kan gå under skalorna seeking social support och painful problem-solving, där de
anstränger sig och planerar för att lösa problematiken som deras barn har (Folkman et al.,
1986 s. 995). Familjeforskning beskriver bandet mellan föräldrar och barn som en av de mest
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känsloladdade och starkaste relationerna samt att föräldrar i modern tid ser sina barn som ett
livsprojekt (Richert et al., 2017). Det starka bandet innebär att föräldrar många gånger är
beredda att gå väldigt långt för att hjälpa sin barn oavsett om det går utöver deras egna
psykiska och sociala välbefinnande. Båda föräldrarna hade barn som inledde ett
drogmissbruk innan 18 års ålder vilket innebar att kontrollen och inflytande minskade då
barnen blev myndiga, detta kan medföra att känslan av hjälplöshet stärks (Richert et al.,
2017).

Till skillnad från föräldrarna sökte inte barnen stöd från omgivningen på samma sätt. Detta
kan bero på flera anledningar där en kan vara att barnen inte besitter ett lika stort
handlingsutrymme eller vet var de ska vända sig för att få hjälp. Det kan även bero på det
ansvar barnen uttrycker att det kände för att skydda sin förälder och därför väljer att inte söka
hjälp. Några barn uttrycker dessutom att de inte riktigt förstod vad det var som försiggick i
hemmet, bara att något var annorlunda när de jämförde sin familj med vänners familjer. Det
kan därför anses svårt att söka hjälp för något som en inte kan få grepp om. Barnen till
föräldrar med missbruksproblematik beskriver att de inte riktigt förstod att deras föräldrar
hade ett missbruk när de var mindre. Detta var något det insåg först när de blev äldre och då
efter en tid sökt professionell hjälp för att bearbeta sina upplevelser. Detta är något som även
Silvén Hagström & Forinder (2019) tar upp i sin artikel om barn som växt upp med
alkoholiserade föräldrar. Barnen beskriver sig själva som mer utsatta för föräldrarnas
drickande och försummelse samt utan någon möjlighet till att få alkoholmissbruket att
upphöra. När barnen sedan blev äldre hade de utvecklat en självständighet och en förmåga till
att investera i sitt liv utanför familjen.

Att prata
Ett mönster som kan utläsas i samtliga berättelser är att när de anhöriga deltar i poddarna har
missbruket upphört på olika sätt. Antingen genom att deras närstående lyckats komma ifrån
sitt missbruk, att de anhöriga själva brutit kontakten eller att den närstående har gått bort till
följd av missbruket. Vår analys av att de väljer att tala öppet om missbruket i poddarna kan
bero på att de haft möjlighet att reflektera kring sitt förflutna och på så sätt skapat distans till
det. Denna slutsats belyser även Alexandersson och Näsman (2017) där dem förklarar att det
är inte förens missbruksproblematiken har avtagit som barn börjar bearbeta och reflektera hur
allt har påverkat dem. Bearbetningen och reflektionerna kan ha gjort att de anhöriga i
efterhand är medvetna om att missbruket inte är deras fel. Samtliga anhöriga i poddarna
uttrycker att anledningen till varför de berättar om det är för att informera andra om hur det
kan vara att leva med en närstående med missbruksproblematik. De hoppas vidare kunna
normalisera problematiken och att deras berättelse kan bidra till att andra vågar prata öppet
om sina upplevelser.

I och med att det är podcast som har analyserats, blir det viktigt att förstå budskapet av
podcasten. Det framkommer som tidigare presenterat, att nästintill alla anhöriga har kommit
till insikt med att det finns en viktig aspekt med att dela med sig av sin historia. Det blir
tydligt att de anhöriga i efterhand har förstått sitt egenvärde och att de genom att dela med sig
och prata om sina erfarenheter hjälper både sig själva och andra. I samtliga podcastavsnitt
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nämner de anhöriga varför de valt att vara med och dela sin historia av att vara närstående till
en person med missbruksproblematik. Utifrån berättelserna kan tre anledningar till att prata
om sin upplevelser urskiljas: det egna behovet av att bearbeta sitt förflutna, känslan av att
själv äga sin berättelse och de anhörigas strävan att informera och sprida kunskap för att
minska de fördomar som existerar kring ämnet.

Jag skulle bara vilja säga, jag har ju sagt det redan men om några föräldrar till
beroendebarn lyssnar eller anhöriga överhuvudtaget till beroende. Skäms inte. Berätta.
Prata om det. För det är enda sättet att få bort skamstämpeln. (Maria)

Att de anhöriga väljer att prata om sina erfarenheter kan ses som en del av deras hantering
kring sin livssituation och en fortsatt hantering av sina erfarenheter kring att leva i en nära
relation till personer med missbruksproblematik. Folkman och Lazarus (1998) beskriver hur
coping och dess olika skalor är dynamiska varpå varje handling och tanke kan omfattas av
mer än en copingskala. Seeking social support är en copingskala som handlar om att
individen söker förståelse och sympati från en annan människa. Detta kan bli applicerbart här
då de anhöriga genom att vara med i podcasten därtill kan få en slags bekräftelse, förståelse
och empati från både podcastens grundare och åhörare. Ytterligare en copingskala som här
kan bli applicerbar är positive reapprasial som genomsyrar den positiva förändring personen
i fråga genomgår. Skalan handlar därtill också om hur individen har växt som person och har
funnit ny styrka (Folkman et.al., 1986, s. 995). Positive reapprasial kommer väl till uttryck
genom de anhörigas uttryckta självinsikt och medvetenhet. Ett genomgående mönster är den
nyfunna styrkan kring både sig själv och sin identitet, men också hur en som person har
utvecklats från att hålla upp en fasad till att faktiskt dela med sig och sprida kunskap vidare
kring ämnet. Alexandersson och Näsman (2017) menar att återhämtningen för anhöriga tar
tid och att det inte räcker med att missbruket har upphört. De kvarstår omfattande
hälsoproblem för de anhöriga vilket kan ta tid att reparera. Att prata om det är därför en viktig
del i hanteringsprocessen som de anhöriga i poddarna även uttrycker. Genom att de anhöriga
pratar ut om sina livsberättelser och sprider vidare sina erfarenheter kan fördomar samt
stereotypa bilder av anhöriga till personer med missbruksproblematik dämpas. Att prata om
det bidrar till en ökad förståelse och kunskap kring hur det kan vara som anhörig till personer
med missbruksproblematik. På så vis kan även den skam och stigmatisering som anhöriga
upplever i relation till missbruket reduceras.
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6 Diskussion

6.1 Summering

Att sammanställa och ge en generell bild av anhörigas upplevelser av att ha en närstående
med missbruksproblematik är i vårt fall inte möjligt och inte heller syftet med uppsatsen. Det
vill säga att vad som framkommer i resultatet grundar sig enbart i de anhörigas berättelser
som är med i denna studie. Det är därtill viktigt att belysa att varje människa är unik och har
sina egna tolkningar av upplevelser utifrån den kontext de befinner sig i. Vårt syfte är att
upplysa om anhörigas upplevelser av att leva med en närstående med missbruksproblematik.
För att vidare kunna besvara uppsatsens syfte formulerades två frågeställningar, “Vilka
psykosociala konsekvenser uppger anhöriga att dem får av att leva med en närstående person
med missbruksproblematik?” och “Vilka strategier använder de för att hantera sin
livssituation?”. Dessa frågeställningar har besvarats genom att analysera podcast där anhöriga
till personer med missbruksproblematik berättar om sina livserfarenheter. Under kodning-
och analysprocessen upptäcktes svårigheter i att skilja psykosociala konsekvenser och
hanteringsstrategier åt. Detta beror på att det i många aspekter har ett samspel där det kan
finnas svårigheter att separera dem från varandra. Det vill säga en hanteringsstrategi kan
också visa sig vara en psykosocial konsekvens och vice versa. Ett exempel kan vara att ett
självskadebeteende kan uppfattas som en psykosocial konsekvens men även ett sätt att
hantera sitt mående och livssituation på.

Utifrån berättelserna framkommer det både likheter och skillnader i barns respektive
föräldrars hanteringsstrategier. De tydliga skillnaderna som kan utläsas i analysen är att
barnen till föräldrar med missbruksproblematik har en tendens att ha ett mer destruktivt
beteende i relation till alkohol, där dem använder alkoholen som en hanteringsstrategi för att
fly från verkligheten. Risken för att barn till föräldrar med missbruksproblematik själva
utvecklar alkoholproblem är något som även tidigare forskning visar (Serec et al., 2012;
Pitkänen et al., 2008). Andra destruktiva beteenden som framkommer i berättelserna är att
barnen till föräldrar med missbruksproblematik har en tendens att utveckla ätstörningar, att
skära sig själv och bruka droger. Dessa destruktiva beteenden går även de i linje med tidigare
forskning (Serec et al., 2012) och kan ses som både hanteringsstrategier och psykosociala
konsekvenser. I kontrast till detta har föräldrarna till barn med missbruksproblematik istället
ett behov av att förbättra sin hälsa, där dem snarare jobbar aktivt med att bli både fysiskt
och/eller psykiskt starkare som ett sätt att hantera sin livssituation. Richert et al. (2017)
förklarar att föräldrar till barn med missbruksproblematik ofta känner känslor som är
kopplade till ett ansvar över vad deras barn har drabbats av vilket kan förklara föräldrarnas
hantering i poddarna. Det vill säga att deras sätt att försöka förbättra sin egen hälsa kan sättas
i förbindelse med de ansvar dem känner som föräldrar gentemot sitt barn.

Att dölja missbruket från omgivningen är ett mönster som genomsyrar analysen, i form av en
fasad som hålls upp av den anhörige. Detta blir synligt i både barnens och en av föräldrarnas
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hanteringsstrategier. Det grundar sig i att den anhörige aktivt döljer missbruket under olika
omständigheter. Föräldrarna har en tendens att känna både skuld och skam, vilket tidigare
forskning även visar då dessa känslor många gånger grundar sig i omgivningens reaktioner
och den allmänna synen av bristande föräldraskap (Richert et al., 2017; Orford et al., 2010;
Corrigan et al., 2006). Skammen uttalas inte lika tydligt ur barnens berättelser men däremot
blir den synlig i deras hanteringsstrategier i att dölja missbruket. Fasaden anhöriga tvingas
hålla upp blev många gånger en börda då detta även innebar att en inte pratade med någon
om vad denne gick igenom. I de fall missbruket redan var känt för omgivningen kunde en typ
av lättnad urskiljas då det fanns en viss sympati från omgivningens sida. De anhöriga menade
att det å ena sidan kunde kännas skönt att omgivningen hade vetskap om
missbruksproblematiken då det blev lättare att prata om det. Å andra sidan kunde det kännas
jobbigt att vara blottad och sårbar.

När missbruket var pågående sökte sig föräldrarna i större utsträckning till professionell hjälp
medan barnen istället skyddade sina föräldrar genom att upprätthålla en fasad och sökte
därför inte hjälp. Barnens hanteringsstrategi kan därför ses som ett hinder för att få hjälp.
Däremot har många av barnen till föräldrar med missbruksproblematik i vuxen ålder sökt sig
till professionell hjälp vilket kan grunda sig i det ökade handlingsutrymmet och kunskapen
som kommer med åldern (Silvén Hagström & Forinder, 2019; Alexandersson & Näsman,
2017). Samtliga barn beskriver även hur dem har fått ta ett stort ansvar i ung ålder. Det kunde
innebära ett ansvarstagande för både syskon, hem, sig själv och förälder. De förklarar
ansvaret genom att de tvingades växa upp fort och axla en föräldraroll i en tidig ålder
(Alexandersson och Näsman, 2017). Detta förklarar därtill vårt val att ha en förlorad
barndom som ett undertema i analysen.

Ytterligare ett konstaterande är att de erfarenheter och den problematik de anhöriga i
poddarna har resulterar i ett behov av att prata. Samtliga av de anhöriga har gjort ett aktivt val
att medverka i podcasten för att dem vid tiden för inspelningen har fått en ökad självinsikt
och en ökad förståelse av hur viktigt det är att sprida erfarenheterna vidare. Detta kan
medverka till att dämpa diverse fördomar och stereotypa bilder av anhöriga till personer med
missbruksproblematik, men kan även anses vara en del av de anhörigas egna
hanteringsprocess.

6.2 Teoridiskussion i relation till analys

Genom att tillämpa teoretiska begrepp som skam, stigma och coping har vår analys blivit
inriktad på ett visst spår, men i och med studiens abduktiva ansats har vi inte låst fast oss vid
begreppen utan även beaktat empirin i sin helhet. De teoretiska begreppen fyller en naturlig
funktion för att testa hypotesen att känslan av skam som följd av stigma i många fall kan leda
till att anhöriga lider i det tysta. Även om begreppen inte uttalats ordagrant i poddarna, har
begreppens betydelse och innebörd haft en central roll i de anhörigas berättelser. Därför har
begreppen hjälpt oss att synliggöra och förstå det latenta budskapet som framkommer mellan
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raderna. Vidare har begreppet courtesy stigma bidragit till en förståelse kring hur
stigmatisering inte bara påverkar individen som av omgivningen ses som misskrediterande,
utan även hur en person i dennes närhet behandlas som misskrediterande (Goffman,1963 s.
28-32). Det vill säga att stigmat blir applicerbart på den anhörige likväl som på personer med
missbruksproblematik, då dem har en nära anknytning. Coping som teoretiskt begrepp har en
tydlig förbindelse till den andra frågeställningen som rör de hanteringsstrategier anhöriga
tillämpar. I teorikapitlet presenteras begreppet coping och åtta copingskalor. Dessa
copingskalor har hjälpt oss att konkretisera coping-begreppets olika funktioner som
problemfokuserade eller emotionellt reglerande. De har även hjälpt oss att både identifiera
och sortera hur de anhöriga har hanterat sin närståendes missbruksproblematik.

Uppsatsens socialkonstruktivistiska utgångspunkt innebär att vi har tolkat de teoretiska
begreppen skam, stigma och coping utifrån vår sociala verklighet. Detta innebär att våra
tolkningar av materialet inte nödvändigtvis behöver vara densamma för någon annan vilket
kan ses som en begränsning när det kommer till perspektivet. Liksom svårigheten att skilja
psykosociala konsekvenser och hanteringsstrategier åt har en utmaning för oss även varit att
skilja begreppen skam och stigma åt. Det vill säga att begreppen många gånger samspelar
med varandra då skam kan bero på stigma, vilket kunde göra det svårt i bedömningen av
vilket begrepp som skulle tillämpas var och/eller om dem skulle tillämpas i kombination med
varandra. Vidare i analysmaterialet visas hur dynamiken mellan familjemedlemmarna
påverkas av missbruksproblematiken. Teorier som därför hade varit intressant att tillämpa
hade kunnat vara anknytningsteorin och systemteorin. Våra nuvarande teorier utgår mer från
ett individperspektiv och fångar därför inte hur missbruksproblematiken påverkar familjen
som helhet. Det blir därför intressant att kolla på hur familjen tillsammans hanterar
situationen och om det finns likheter respektive skillnader i hanteringsstrategierna.

6.3 Metoddiskussion

Tidseffektivitet och tillgänglighet är två fördelar med att använda podcast som
datainsamlingsmetod. Genom denna metod har vi sparat tid då vi inte behövt söka efter
intervjupersoner, planera intervjuguide samt genomföra intervjuer. Dessutom har vi inte
behövt oroa oss över att någon av intervjupersonerna väljer att avbryta sitt deltagande. Det
finns därtill en omfattande mängd information att tillgå, som gjort vår insamling av material
mer effektivt. Metoden har också inneburit en viss kännedom och inblick i hur anhöriga till
personer med missbruksproblematik väljer att skildra sina upplevelser och vilken typ av
information de vill förmedla i sociala medier. Trots dessa fördelar finns det vissa nackdelar
som är viktiga att reflektera kring. Samtliga anhöriga menar att syftet med deras deltagande i
podcasten är att sprida kunskap om hur det är att leva med en närstående med
missbruksproblematik. Deras vetskap om att podcasten kommer bli ett offentligt material kan
ha en påverkan på vad de väljer att dela med sig av och hur de väljer att formulera sig.
Konstrueringen av de anhörigas berättelser påverkas därför av forumet där berättelserna
förekommer. Konstrueringen påverkas även av de som lyssnar och av person som håller
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intervjun. De personer som håller i podcasten och som intervjuar de anhöriga har själva
erfarenheter av missbruk på olika sätt. Detta kan bidra med en viss förförståelse som både
kan ha en positiv och negativ påverkan på de anhörigas berättelser. Förförståelsen kan
medföra en typ av trygghet hos den anhörige men även ett igenkännande som kan innebära
att samtalet blir mer naturligt. Förförståelsen kan likaså medföra att frågorna som
intervjuaren ställer är färgade av dennes egna erfarenheter inom området vilket gör att en kan
gå miste om nya infallsvinklar. Ändock anser vi att förförståelsen har genererat intressanta
och rika samtal som vi som författare, utan förförståelsen, inte hade uppnått på samma sätt
om vi genomfört intervjuer själva. Därför anser vi att tryggheten och djupet i samtalen
överväger den eventuella påverkan som egna erfarenheter kan bidra till.

Ytterligare en nackdel med podcasts som insamlingsmetod är att vi som författare inte har
möjligheten att formulera och ställa frågor som är direkt kopplade till uppsatsens syfte och
frågeställningar. Detta medför att vi inte har kunnat ställa diverse följdfrågor, vilket i sin tur
kan medföra en risk för missförstånd i analysdelen av uppsatsen då vi inte kan fråga om
förtydliganden. Vi upplever därtill att det finns vissa delar som vi önskar en fördjupning av i
relation till uppsatsens syfte och frågeställningar, men där intervjuaren istället valt att gå
vidare med andra frågor.

Förutom detta har metoden medfört vissa svårigheter när det kommer till val av
anhörigrelation. I början tänkte vi avgränsa oss till syskonrelation då vi upptäckte en brist i
tidigare forskning rörande denna typ av relation inom det valda ämnet. Att använda intervjuer
hade kunnat bidra till fler valmöjligheter till vilken typ av relation vi ville fokusera på. Det
var därtill inte ett aktivt val av oss att de anhöriga skulle vara kvinnor, utan detta var endast
en slump. Däremot upplevde vi i sökprocessen av analysmaterialet att män i större
utsträckning pratade om egna erfarenheter av ett eget tidigare missbruk. Sällan handlade det
om män i en anhörigposition till en närstående med missbruksproblematik. Vad detta kan
bero på vet vi inte, men det hade varit intressant att vidare analysera hur mäns upplevelser av
att leva med en närstående med missbruksproblematik ser ut och det finns likheter respektive
skillnader mellan män och kvinnor.

En viktig aspekt att belysa är den snedfördelning som gjorts när det kommer till antal
anhöriga som är barn till föräldrar med missbruksproblematik kontra antal föräldrar till barn
med missbruksproblematik. Analysen har nu genomförts på sex stycken barn och två stycken
vuxna. Denna snedfördelning har gjort att det finns svårigheter i att göra jämförelser mellan
dessa två grupper. Däremot kan konstateras att podcast som datainsamlingsmetod är ett bra
sätt att hämta information om barns upplevelser. Vi upplevde att det var lättare att hämta
information från barn än föräldrar genom denna metod.
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6.4 Studien i ljuset av tidigare forskning

Det finns en kunskapslucka när det kommer till nationell forskning om anhörigas upplevelser
av att leva med en närstående med missbruksproblematik. Större delen av vår tidigare
forskning är internationell, vilket är anledningen till utformningen av uppsatsens syfte om att
upplysa om anhörigas upplevelser av att leva med en närstående med missbruksproblematik.
Mycket av det som kan utläsas av de anhörigas berättelser i uppsatsen speglar den tidigare
forskning om både psykosociala konsekvenser och hanteringsstrategier. Däremot finns det
områden som uppsatsen har belyst som vi har upplevt inte uppmärksammats i någon större
utsträckning. Ett exempel är hur barn till föräldrar med missbruksproblematik har en tendens
att söka sig till kaos eftersom de finner en trygghet i detta. Trots att mycket av informationen
som framkommer utifrån de anhörigas berättelser i denna studie till viss del går att återfinna i
tidigare forskning så har syftet i att upplysa om anhörigas upplevelser uppnåtts.
Förhoppningen har därför varit att addera någon form av kunskap och förståelse kring de
anhörigas upplevelser inom området, samt att belysa och synliggöra anhörigperspektivet.
Något som denna studie även bidragit till är att podcast som datainsamlingsmetod är ett bra
sätt att hämta information om anhörigas upplevelser.

6.5 Implikationer för sociala arbetets praktik

Gruppen anhöriga är större än gruppen med missbruksproblematik (Motion 2007/08:So503).
Det är därför viktigt att synliggöra denna grupp då vår studie, liksom tidigare forskning, visar
att gruppen anhöriga lider av stressrelaterad ohälsa när det kommer till att vara närstående till
en person med missbruksproblematik. Vad som även har framkommit av de anhörigas
berättelser i vår studie är att det finns ett motstånd när det kommer till att prata om dessa
problem, speciellt när de lever i det. Det finns mycket skam kring ämnet och det är vanligt att
anhöriga därför döljer missbruksproblematiken från omgivningen på grund av de fördomar
som finns. Det är således viktigt att ha vetskap om hur missbruket kan påverkar hela familjen
och att anhöriga utvecklar både fysiska och psykiska negativa konsekvenser av deras
välbefinnande.

Socialt arbete utgör en viktig del i det stöd och behandling som anhöriga, till följd av
missbruksproblematiken, är i behov av. Socialstyrelsens (2019a) riktlinjer understryker vikten
av stöd från anhöriga när det handlar om att motivera personer med missbruksproblematik till
behandling. Däremot anser vi att det är viktigt att reflektera kring vem som bär ansvaret. Att
leva med en närstående med missbruksproblematik kan många gånger resultera i negativa
konsekvenser på dennes välbefinnande. Det är därför viktigt att uppmärksamma anhöriga
som grupp och att se till deras behov av stöd och hjälp.

Som tidigare nämnts är missbruksområdet ett underbeforskat område, varav en
kunskapslucka blir synlig. Detta tyder på att det behövs mer forskning inom området för att i
framtiden kunna jobba mer effektivt genom att förebygga, förhindra samt åtgärda diverse

44



påföljder för såväl anhöriga som personen med missbruksproblematik kan utveckla. Av denna
studie framkommer det att de anhöriga är i behov av hjälp men att det finns en barriär där
skuld- och skamkänslor tar över. Majoriteten av de anhöriga i poddarna nämner vikten av att
förmedla både sina erfarenheter och kunskaper kring ämnet vidare, vilket i sin tur kan
underlätta för framtida forskning och praktik. Efter att ha genomfört denna studie finns det
som tidigare nämnts, en förhoppning om att addera kunskap i arbetet med människor som
befinner sig i liknande kontexter som de anhöriga i denna studie.
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